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Εισαγωγή 
 

Κάθε ηλεκτροµαγνητικό κύµα κατά την διάδοσή του υπόκειται στους νόµους της 

φυσικής. Για αυτό τον λόγο παρουσιάζονται κατά την διάδοσή του φαινόµενα 

εξασθένισης και διάθλασης που οφείλονται είτε σε εµπόδια είτε σε µακρινή 

απόσταση του δέκτη από τον ποµπό και έχουν σαν αποτέλεσµα την εισαγωγή 

θορύβου στο σήµα πριν αυτό φτάσει στο δέκτη. Η εµφάνιση αυτών των φαινοµένων 

απαιτεί τον σχεδιασµό και την λήψη µέτρων σχετικά µε την εκποµπή ενός σήµατος 

όσων αφορά την ισχύ εκποµπής του για να καλύψει µία περιοχή και να φτάσει στο 

δέκτη µε δυνατότητα εξαγωγής της πληροφορίας από αυτό. 

Για να γίνει επίλυση των προβληµάτων σε µία ραδιόκαλυψη απαιτούνται 

πληροφορίες όπως η συχνότητα του σήµατος εκποµπής, το ανάγλυφο του εδάφους, η 

έκταση της περιοχής κάλυψης, τα ύψη των κεραιών και η ύπαρξη φυσικών ή τεχνιτών 

εµποδίων (βουνά, κτίρια κλπ.). Είναι αδύνατο να χρησιµοποιηθεί κάποιος 

συγκεκριµένος τύπος για µια διάδοση καθώς το σήµα εµφανίζει τυχαίες διακυµάνσεις 

στην ένταση του σήµατος ανά σηµείο ιδιαίτερα όσον αφορά τα οχήµατα που 

κινούνται. 

Εξαιτίας αυτών χρησιµοποιείται η πρόβλεψη της έντασης ενός σήµατος µέσω 

µεθόδων στατιστικής ανάλυσης. Σε αρκετά στατιστικά µοντέλα ραδιοκάλυψης 

γίνεται χρήση των τύπων του µοντέλου διάδοσης ελευθέρου χώρου και επίπεδης 

επιφάνειας. Για να βγουν συµπεράσµατα σχετικά µε το µοντέλο κάλυψης που 

χρησιµοποιείται σε µία περιοχή θα πρέπει οι µετρούµενες τιµές να παρουσιάζουν 

µέγιστη απόκλιση 8 dB σε κάθε σηµείο σε σχέση µε τις εκτιµώµενες από το µοντέλο 

τιµές. 
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Περίληψη    

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξαγωγή ενός ηµι-εµπειρικού µοντέλου 

ραδιοκάλυψης στηριζόµενου σε πραγµατικές µετρήσεις της ισχύος λήψης σήµατος 

κινητής τηλεφωνίας από το λιµάνι της Ναυπάκτου. 

Αρχικά παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας ενός 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των κυριότερων και πιο 

χρησιµοποιηµένων µοντέλων ραδιοκάλυψης. Έπειτα, γίνεται µία αναφορά σε διαδεδοµένα 

συστήµατα εµπορικής καταγραφής και παρακολούθησης της ποιότητας των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας. Εν συνεχεία γίνεται µία παρουσίαση των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν για 

την συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την παρούσα εργασία. Και τέλος αναλύεται η 

διαδικασία της εξαγωγής του µοντέλου ραδιοκάλυψης. 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά 

Κυψελωτά / Κυτταρικά ∆ίκτυα, GSM, ∆ίκτυο κινητών επικοινωνιών, Μέτρηση ισχύς 

σήµατος, Ποιότητα δικτύου, Android, GPS. Google Maps. Matlab, Network Cell Info 
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Abstract 
 

The purpose of this graduation thesis is to export a Semi-Empirical Radio Coverage 

Model, from the port of Nafpaktos, based on real network measurements. 

At the beginning there is a reference regarding the history, the architecture and the 

principles of operation of a GSM mobile network. After that there is a radio coverage 

models analysis.  At the next chapter there is a presentation of the most popular 

commercial systems for network monitoring. Furthermore we enumerate the tools 

used for this project and then we analyze in detail the followed procedure for the 

extraction of the radio coverage model. 

 

 

 

 

 

 

Key Words 

GSM, Mobile Networks, Cellular Networks, Network Quality, Signal Power 

Measurement, GPS, Google Maps, Matlab, Android, Network Info Cell app. 
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1. Το ∆ίκτυο GSM 

 

1.1. Ιστορική αναδροµή 

 

Η ανακάλυψη της ασύρµατης διάδοσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στα τέλη του 

1800 οδήγησε στην ανάγκη για ύπαρξη ενός τηλεφωνικού δικτύου το οποίο δεν θα 

αποτελούταν από τηλεφωνικά καλώδια ενώ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και από 

κινητούς κόµβους. Οι πρώτοι χρήστες µιας απλοϊκής µορφής δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας είναι η Βρετανική αστυνοµία και η αστυνοµία του Detroit το έτος 1921. 

Το δίκτυο εκείνο χρησιµοποιούσε συχνότητες στο εύρος των 2MHz. 

To 1940 γίνεται για πρώτη φορά εκχώρηση συχνοτήτων στις περιοχές των 30 και 40 

MHz από την Οµοσπονδιακή επιτροπή Επικοινωνιών των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής δεδοµένης της ραγδαίας αύξησης των χρηστών που επιθυµούσαν την χρήση 

των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην κατασκευή 

ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µαζί µε την χρήση της διαµόρφωσης FM επέτρεψαν την 

ανακάλυψη της αµφίδροµης κινητής ραδιοεπικοινωνίας αµέσως µετά τον ∆εύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο. Τα εργαστήρια της Bell κατόρθωσαν την δηµιουργία ενός κοινού 

φορέα εξυπηρέτησης µε αποτέλεσµα την εξυπηρέτηση πολλών χρηστών ταυτόχρονα 

οι οποίοι βρίσκονταν και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Η σύνδεση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας µε το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας 

εκείνη την εποχή γινόταν χειροκίνητα. Η κάλυψη ήταν αρκετά περιορισµένη και 

πολλές φορές γινόταν µε την χρήση ενός µόνο σταθµού ενώ η ποσότητα φάσµατος 

ήταν εξαιρετικά µικρή µε αποτέλεσµα την υποστήριξη µικρού αριθµού χρηστών µε 

βάση τα σηµερινά δεδοµένα. Τα συστήµατα αυτά δεν είχαν θωράκιση απέναντι στις 

παρεµβολές ενώ η συνεχείς συµφόρηση των καναλιών τους σε ώρες αιχµής είχε 

οδηγήσει σε µείωση της ποιότητας των υπηρεσιών και στην κατάρρευσή τους. 

Από το 1950 και µετά τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας άρχισαν να γίνονται αυτόµατα 

µε αποτέλεσµα την µείωση τους κόστους λειτουργίας τους παρόλα αυτά η λειτουργία 

τους µε αναλογική συµβατική ασύρµατη επικοινωνία δεν επέτρεπε την δυναµική 

αύξηση της χωρητικότητάς τους, την θωράκιση τους απέναντι στις παρεµβολές και 

την αντιµετώπιση της κατάρρευσής τους κατά τις περιόδους αιχµής. 
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Τα τερµατικά των πρώτων δικτύων κινητής τηλεφωνίας είχαν µεγάλες διαστάσεις, 

ζύγιζαν πολλά κιλά ενώ το κόστος τους ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο. Χαρακτηριστικό 

αποτελεί πως τα πρώτα τερµατικά τοποθετούνταν σε αυτοκίνητα καθώς εκτός των 

διαστάσεών τους και του βάρους τους είχαν ανάγκη και από εξωτερική τροφοδοσία. 

 

1.1.1. 1
ης

 Γενιάς GSM 

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 άρχισε η ανάπτυξη συστηµάτων κινητής 

τηλεφωνίας που αποτελούνταν από ένα σταθµό εκποµπής και πολλών σταθµών 

λήψης για την δυνατότητα κάλυψης µεγαλύτερων περιοχών. Σε αυτό βοήθησε η 

εξέλιξη των µικροεπεξεργαστών. Η εµφάνιση των κυψελωτών δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας επέτρεψε για πρώτη φορά την χρήση πολλών σταθµών εκποµπής και 

λήψης φέρνοντας την επανάσταση στις κινητές τηλεπικοινωνίες λόγω της κάλυψης 

ακόµα µεγαλύτερων περιοχών µέσω της αλληλοκάλυψης αυτών. 

Τα κυψελωτά δίκτυα βασίζονται στην επαναχρησιµοποίηση των διαθέσιµων 

συχνοτήτων από πολλούς σταθµούς βάσης. Η ίδια συχνότητα ωστόσο 

χρησιµοποιείται από σταθµούς µε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους για την αποφυγή 

εµφάνισης φαινοµένων δηµιουργίας παράσιτων. Η χρήση τέτοιων δικτύων προσφέρει 

µεγάλο κέρδος σε χωρητικότητα αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητα του δικτύου 

καθώς κάθε συσκευή θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει µε ποιον σταθµό βάσης 

θα ανταλλάξει δεδοµένα µε το βέλτιστο τρόπο. 

Τα πρώτα δηµόσια κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύχθηκαν από κάθε 

χώρα ξεχωριστά για την δική της κάλυψη. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής το 

πρώτο δίκτυο τέτοιου είδους ξεκίνησε την λειτουργία του το 1979 στην πολιτεία του 

Ιλλινόις και ονοµάστηκε Advanced Mobile Phone Service (AMPS). Η Ιταλία έκανε 

την αρχή για την Ευρώπη το 1973 χρησιµοποιώντας το σύστηµα Radio Telefono 

Mobile Integrato (RTMI). Στην βόρεια Ευρώπη η συνεργασία ορισµένων οργανισµών 

τηλεπικοινωνιών µε κάποιους κατασκευαστές είχε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία 

του Nordic Mobile Telephone ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη της 

Σκανδιναβίας. Το σύστηµα έκανε πρεµιέρα στην Σουηδία τον Σεπτέµβρη του 1981 

ενώ αργότερα έκανε την εµφάνισή του στη Φιλανδία, την Νορβηγία και την ∆ανία. 

Στην Βρετανία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το Total Access Communication 

System (TACS) το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 1983 µε 
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100 αρχικούς σταθµούς βάσης. Στην ∆υτική Γερµανία χρησιµοποιήθηκε το C-Netz 

(Radio Telephone Network C) το οποίο αποτελούσε την πρώτη γενιά αναλογικής 

κινητής τηλεφωνίας στη Γερµανία µε έναρξη λειτουργίας το 1985. Η Γαλλία 

ακολούθησε το 1986 µε το δικό της σύστηµα κινητής τηλεφωνίας το Radiocom 2000. 

Η χρήση διαφορετικών τεχνολογιών και συστηµάτων δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε 

κάθε χώρα εµφάνισε άµεσα προβλήµατα ασυµβατότητας µεταξύ των δικτύων αλλά 

και του εξοπλισµού δηµιουργώντας προβλήµατα στην ύπαρξη ενός συµβατού 

Ευρωπαϊκού κοινών προτύπων δικτύου. 

Η ραγδαία αύξηση στην ζήτηση κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών άρχισε να 

δηµιουργεί προβλήµατα στην χωρητικότητα των τότε δικτύων παρόλο που ήταν 

ικανά να καλύψουν εκατοντάδες χιλιάδες συνδροµητές. Τα αναλογικά δίκτυα 

χρησιµοποιούσαν φάσµα συχνοτήτων στα 450 MHz και 900 MHz και δεν υπήρχε 

διάθεση για την εκχώρηση και άλλων συχνοτήτων ενώ άλλες τεχνολογίες που 

υπόσχονταν µεγαλύτερη χωρητικότητα ήταν αρκετά ακριβές και ασύµφορες. 

Από το 1980 και µετά το µέγεθος των τερµατικών άρχισε να µικραίνει µε την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αρχικά τα τερµατικά τοποθετούνταν σε αυτοκίνητα λόγω 

του µεγέθους τους και της ανάγκης για παροχή ενέργειας. Από το 1988 άρχισαν να 

εµφανίζονται οι πρώτες συσκευές κινητής τηλεφωνίας χειρός µε βάρος 400gr και 

µέγεθος που δεν χώραγε σε τσέπη. 

 

1.1.2. 2
ης

 Γενιάς GSM 

 

Η αύξηση του αριθµού των συνδροµητών που έκαναν χρήση των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας σε συνάρτηση µε την ανάγκη για µεγαλύτερες χωρητικότητες των 

δικτύων έφεραν την ανακάλυψη των ψηφιακών συστηµάτων. Τα ψηφιακά συστήµατα 

εισήγαγαν σε συνδυασµό µε την πολυπλεξία συχνοτήτων (FDMA) µια νέα 

τεχνολογία την πολυπλεξία χρόνου (TDMA). Κατά την χρήση του δικτύου ο 

συνδροµητής χρησιµοποιούσε κάθε φορά µία χρονοθυρίδα (timeslot) στο ίδιο κανάλι 

µε αποτέλεσµα την αύξηση χωρητικότητας των δικτύων καθώς σε κάθε συχνότητα 

υπήρχε πλέον και αριθµός χρονοθυρίδων µε αποτέλεσµα την εξυπηρέτηση 

µεγαλύτερου αριθµού συνδροµητών από κάθε κανάλι. 
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Το 1982 η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ταχυδροµείων και Τηλεγράφων (Conference of 

European Posts and Telegraphs) όρισε µια οµάδα µελέτης µε την ονοµασία Groupe 

Special Mobile (GSM) για να αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό ψηφιακό σύστηµα 

κινητής τηλεφωνίας βασισµένο στην κυτταρική και την TDMA τεχνολογία το οποίο 

θα έπρεπε να παρέχει καλύτερη ποιότητα φωνής, µικρότερο κόστος λειτουργείας 

καθώς και τερµατικά µε µικρότερο κόστος, δυνατότητα περιαγωγής (roaming) και 

συµβατότητα µε την τεχνολογία µετάδοσης φωνής ISDN. 

Το GSM άρχισε να λειτουργεί στην περιοχή των 900 MHz και κάθε µπάντα φορέα 

έχει εύρος 200 Khz ενώ περιλαµβάνει 8 χρονοθυρίδες. Βασίζεται στην µεταγωγή 

κυκλώµατος και κάθε timeslot χρησιµοποιείται από µία επικοινωνία φωνής µε 

αποτέλεσµα την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 8 συνδροµητών από κάθε µπάντα φορέα. 

Η εµπορική διάθεση του GSM ξεκίνησε στα τέλη του 1991 ενώ µόλις 2 χρόνια µετά 

γινόταν χρήση του από 36 δίκτυα σε 22 χώρες µεταξύ αυτών και η Ελλάδα µε τα 

δίκτυα Telestet και Panafon. Στην Αµερική έγινε χρήση του δικτύου AMPS ενώ στην 

Βρετανία του TACS τα οποία είχαν παρόµοια χαρακτηριστικά µε το GSM.  

Λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου µέσω των σταθερών τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων δηµιουργήθηκε η ανάγκη για µεταφορά πακέτων και µέσω των δικτύων 

κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση ενός µόνο timeslot για µεταφορά δεδοµένων και η 

χρήση του βάση χρόνου και όχι όγκου δεδοµένων οδήγησε στην µεταφορά 

δεδοµένων µε πολύ µικρή ταχύτητα και στη συχνή απώλειά τους κατά την µεταφορά. 

Λύση σε αυτό το πρόβληµα ήρθε να δώσει το HSCSD µία τεχνολογία για µεταφορά 

δεδοµένων µέσω του GSM µε δυνατότητα χρήσης πολλαπλών timeslots για µια 

µεταφορά δεδοµένων µε αποτέλεσµα όµως την δέσµευση παραπάνω timeslots τα 

οποία δεν ήταν διαθέσιµα για µεταφορά φωνής. 

Η ανακάλυψη του GPRS ενός δικτύου που στήνεται πάνω στο GSM επέτρεψε την 

αύξηση της ταχύτητας µεταφοράς των δεδοµένων σε συνεργασία µε εξωτερικά 

δίκτυα όπως για παράδειγµα το internet. 
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1.1.3. 3
ης

 Γενιάς GSM 

 

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G) έκαναν την εµφάνισή τους στα τέλη 

του 2004 και αποτελούνται από τα συστήµατα UMTS, MBS και WLANS. 

Επιτρέπουν την µετάδοση δεδοµένων σε ρυθµούς άνω των 2 mbps µε αποτέλεσµα 

την αξιόπιστη διαχείριση πολυµεσικών υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο, την 

γρήγορη περιήγηση στο διαδίκτυο και την χρήση τεχνολογιών καθαρής φωνής τύπου 

HD Voice. Στηρίζονται τόσο στην µεταγωγή κυκλώµατος όσο και στην µεταγωγή 

πακέτου και εξασφαλίζουν καλύτερη εκµετάλλευση των συχνοτήτων. 

Τα δίκτυα τρίτης γενιάς κάνουν χρήση της τεχνολογίας W-CDMA, που βασίζεται 

στην χρήση διαφορετικών κωδικών για την εξυπηρέτηση διαφορετικών χρηστών,  σε 

συνδυασµό µε τις τεχνολογίες FDMA και TDMA. Χρησιµοποιούν φορέα καναλιού 

µε εύρος 5 MHz για να επιτύχουν υψηλό ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων. 

 

1.1.4. 4
ης

 Γενιάς GSM 

 
Από το 2010 η κινητή τηλεφωνία αναβαθµίζεται ακόµη περισσότερο και 

ενσωµατώνει την χρήση της τεχνολογίας Long Term Evolution (LTE) η οποία 

στήνεται πάνω στα υπάρχοντα 3G δίκτυα, µειώνοντας έτσι το κόστος εγκατάστασης, 

και εξασφαλίζει ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων έως και 100 mbps ο οποίος ξεπερνάει 

τους ρυθµούς µεταφοράς δεδοµένων ακόµα και της τεχνολογίας VDSL. Από τα 

δίκτυα 4ης γενιάς ξεκινάει και η σταδιακή κατάργηση της κυψελωτής µορφής των 

δικτύων GSM µε την χρήση περισσότερων κεραιών αναµετάδοσης πετυχαίνοντας 

καλύτερη κάλυψη και άρα µείωση εξασθένισης σήµατος και διαλείψεων του. 

Η ανάπτυξη των δικτύων LTE έχει σαν στόχο την συνεχή παροχή ευρυζωνικών 

υπηρεσιών σε κάθε κινητό συνδροµητή µε ταχύτητες έως 1 gbps στο δρόµο και στα 

σπίτια και έως 100 mbps στα µέσα µαζικής µεταφοράς. 
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1.2. Κυτταρική Κάλυψη 

 

1.2.1 Εισαγωγή 

 

Τα πρώτα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας απαιτούσαν την χρήση ενός απλού ποµποδέκτη 

µε πολύ-κατευθυντική (omni) κεραία ο οποίος τοποθετούταν  κυρίως σε ύψωµα, 

αναλόγως και της ιδιοµορφίας της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης, για να 

εξασφαλίζεται αφενός η κάλυψη της υπό εξυπηρέτησης περιοχής και αφετέρου η 

ικανοποιητική στάθµη σήµατος από τις κινητές συσκευές. 

Ένας ποµποδέκτης ήταν ικανός για κάλυψη µιας περιοχής µε έκταση έως και 40 

χιλιόµετρα. Σε περίπτωση που η στάθµη του σήµατος ήταν χαµηλότερη από την 

απαιτούµενη για την κάλυψη των 40 χιλιοµέτρων τότε υπήρχε σοβαρό ενδεχόµενο 

πρόκλησης παρεµβολών σε γειτονικά συστήµατα κινητής τηλεφωνίας τα οποία 

χρησιµοποιούσαν την ίδια συχνότητα και βρίσκονταν σε αποστάσεις από 95 έως 160 

χιλιόµετρα. Σαν αποτέλεσµα οι ποµποδέκτες που έκαναν χρήση ίδιων συχνοτήτων µε 

γειτονικούς τοποθετούνταν σε απόσταση ασφαλείας και εξυπηρετούσαν κινητές 

συσκευές που βρίσκονταν µέσα σε περιοχή 30 χιλιοµέτρων για να µειωθούν τα 

φαινόµενα παρεµβολών και εξασθένισης του σήµατος. Για την περαιτέρω ανάπτυξη 

της κινητής τηλεφωνίας και για να εξαληφθούν φαινόµενα παρεµβολών και 

εξασθένισης σήµατος αναπτύχθηκαν οι τεχνολογίες επαναχρησιµοποίησης των 

συχνοτήτων και κυτταρικής διάσπασης. 

 

1.2.2. Επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων 

 

Η επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση ραδιο-

διαύλων που χρησιµοποιούν τις ίδιες συχνότητες και βρίσκονται κατοχυρωµένοι σε 

διαφορετικές περιοχές σε επαρκή απόσταση µεταξύ τους έτσι ώστε να µην 

εµφανίζονται φαινόµενα παρεµβολών. Η διαφορά των κυψελωτών δικτύων έναντι 

των συµβατικών είναι πως για την κάλυψη της ίδιας γεωγραφικής περιοχής 

χρησιµοποιούνται περισσότεροι ποµποδέκτες µε χαµηλότερη ισχύ σε σηµεία κλειδιά 

για την επαρκή ηλεκτροµαγνητική κάλυψη της περιοχής. Κάθε γεωγραφική περιοχή 

κάλυψης διαιρείται σε τοµείς οι οποίοι ονοµάζονται κύτταρα. Κάθε κύτταρο 
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περιλαµβάνει ένα σταθµό ποµποδέκτη ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση 

των κινητών συσκευών που βρίσκονται υπό την κάλυψή του. 

 

Εικόνα 1 Διαμοιρασμός των συχνοτήτων ανάμεσα στα κύτταρα 

 

  

Στο παραπάνω σχήµα παρατηρείται ο διαµοιρασµός των συχνοτήτων ανάµεσα στα 

κύτταρα τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ τους έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η µη εµφάνιση φαινοµένου παρεµβολών. Κάθε κύτταρο µε ίδιο 

νούµερο (π.χ. F1) χρησιµοποιεί τις ίδιες συχνότητες µε τα αντίστοιχα. 

Ο αριθµός των εξυπηρετούµενων συνδροµητών από το σύστηµα εξαρτάται τόσο από 

τις διαθέσιµες συχνότητες όσο και από τον αριθµό των κυττάρων που 

χρησιµοποιούνται για την κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης. 

 

1.2.3. Κυτταρική ∆ιάσπαση 

 

Η αύξηση των συνδροµητών σε µία περιοχή δηµιουργεί προβλήµατα υπερφόρτωσης 

του δικτύου µε αποτέλεσµα την αδυναµία εξυπηρέτησης των συνδροµητών. Για να 

αντιµετωπιστεί αυτό το φαινόµενο εφαρµόζεται η κυτταρική διάσπαση. Η κυτταρική 

διάσπαση εφαρµόζεται µε τεχνικά µέσα και έχει ως σκοπό την δυνατότητα χρήσης 
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περισσότερων συχνοτήτων µέσα στην περιοχή εξυπηρέτησης µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου. 

Αν C ορίζεται ο αριθµός των διαθέσιµων συχνοτήτων συνολικά, N ορίζεται ως ο 

συνολικός αριθµός των κυττάρων στην περιοχή εξυπηρέτησης τότε ο αριθµός των 

διαθέσιµων συχνοτήτων ανά κύτταρο (µε την µέθοδο της επαναχρησιµοποίησης 

συχνοτήτων) ορίζεται ο S=C/N. Εποµένως κάθε κύτταρο περιέχει S συχνότητες. Η 

ζήτηση όµως για εξυπηρέτηση τις ώρες αιχµής µπορεί να υπερβαίνει τον µέγιστο 

αριθµό συνδροµητών προς εξυπηρέτηση που µπορεί να καλύψει το δίκτυο βάση των 

ανωτέρω συχνοτήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η κυτταρική 

διάσπαση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυξάνοντας την χωρητικότητα του 

δικτύου. 

Λόγω του περιορισµένου αριθµού συχνοτήτων που έχουν δοθεί προς χρήση για τα 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας οι τεχνικές κυτταρικής διάσπασης και 

επαναχρησιµοποίησης των συχνοτήτων είναι απαιτούµενα εργαλεία για την 

εξυπηρέτηση µεγάλου όγκου συνδροµητών. 

 

1.2.4. Συχνότητες λειτουργίας 

 

1.2.4.1. GSM 900 

To 1990 παραχωρήθηκε από την ITU ένα ζεύγος συχνοτήτων στα 890 MHz και στα 

935 MHz µε συνολικό εύρος 25 MHz έκαστος. Η περιοχή µεταξύ των 890 MHz και 

915 MHz χρησιµοποιήθηκε για την µεταφορά δεδοµένων από την κινητή συσκευή 

προς το σταθµό βάσης ενώ η περιοχή µεταξύ 935 MHz και 960 MHz 

χρησιµοποιήθηκε για την µεταφορά δεδοµένων από τον σταθµό βάσης στην κινητή 

συσκευή. 

Οι ζώνες των 25 MHz διαιρούνται κάθε µία σε 125 κανάλια (το ένα παραµένει 

ελεύθερο) µε εύρος ζώνης 200 KHz για κάθε κανάλι. Με την χρήση της τεχνολογίας 

TDMA (πολυπλεξία χρόνου) επιτυγχάνεται η χρήση είτε 8 καναλιών φωνής πλήρη 

ταχύτητας ανά συχνότητα είτε 16 καναλιών µισής ταχύτητας. Ο χρόνος χωρίζεται σε 

8 χρονοθυρίδες µε διαδοχικές περιόδους ριπών ανά 4,615 ms οι οποίες αποτελούν ένα 

πλαίσιο TDMA. Το σύστηµα επιτυγχάνει ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων 270,833 kbps.  
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Το 2000 η ITU αποφάσισε να δώσει περισσότερες εύρος συχνοτήτων για να αυξηθεί 

η χωρητικότητα στα δίκτυα που έκαναν χρήση του GSM 900 µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση του E-GSM. Το E-GSM λειτουργεί όπως το GSM 900 παρόλα αυτά κάνει 

χρήση µεγαλύτερου εύρους συχνοτήτων και συγκεκριµένα από 880 MHz έως 915 

MHz για το Up-Link και 925 MHz έως 960 MHz για το Down-Link. 

 

1.2.4.2. GSM 1800 

To σύστηµα DCS 1800 χρησιµοποιεί τις ίδιες αρχές λειτουργίας µε το σύστηµα GSM 

900 αλλά χρησιµοποιεί διαφορετικά ζεύγη συχνοτήτων. Τα ζεύγη που έχουν δοθεί 

από την ITU αποτελούνται από τις συχνότητες 1710 MHz έως 1785 MHz για την 

µεταφορά δεδοµένων από την κινητή συσκευή στον σταθµό βάσης και τις συχνότητες 

1805 MHz έως 1880 ΜΗz για την µεταφορά δεδοµένων από το σταθµό βάσης στην 

κινητή συσκευή. Το εύρος των 75 MHz κάθε ζεύγους διαιρείται σε 375 κανάλια (το 

ένα παραµένει ελεύθερο) µε εύρος 200 KHz έκαστος. Πολλά σηµερινά δίκτυα στην 

Ευρώπη κάνουν χρήση τόσο των συχνοτήτων του GSM 900 όσο και των συχνοτήτων 

του GSM 1800 αυξάνοντας έτσι την χωρητικότητα των δικτύων τους. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η ισχύς εκποµπής των κινητών συσκευών µειώθηκε από τα 2 

Watt µέγιστο που ίσχυε για τα δίκτυα GSM 900 στο 1 Watt µέγιστο που ισχύει για τα 

δίκτυα GSM 1800. 
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1.2.5. Ρυθµός Μεταφοράς ∆εδοµένων 

 

Στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που βασίζονται στο GSM χρησιµοποιούνται 

κωδικοποιητές φωνής για την συµπίεση του ήχου στα 3.1 KHz για να επιτευχθούν 

ρυθµοί µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ 5.6 kbps και 13 kbps. Για την κωδικοποίηση 

χρησιµοποιείται η τεχνολογία Linear Predicting Coding η οποία επιτρέπει την 

ευκολότερη αναγνώριση των σηµαντικών τµηµάτων του ήχου θέτοντας έτσι 

προτεραιότητα στην διαφύλαξη αυτών. 

 

1.2.6. Είδη κυψελών 

 

Υπάρχουν 5 διαφορετική τρόποι κυτταρικής κάλυψης µίας περιοχής. Οι κυψέλες 

τύπου Macro χρησιµοποιούν σταθµούς βάσης που βρίσκονται κυρίως σε ψηλά µέρη 

όπως ταράτσες κτιρίων ή στύλους. Οι κυψέλες τύπου Micro αποτελούνται από 

σταθµούς βάσης µε ύψος κάτω του µέσου όρου των γειτονικών κτιρίων και συνήθως 

βρίσκονται σε αστικές περιοχές. Οι κυψέλες τύπου Pico χρησιµοποιούνται για την 

κάλυψη περιοχών όπου συναντάται σκίαση του σήµατος του βασικού δικτύου ή 

µεγάλη µερίδα συνδροµητών και εξυπηρετούν λίγα µέτρα. Οι κυψέλες τύπου 

umbrella περιλαµβάνουν σταθµούς βάσης που τοποθετούνται κυρίως σε βουνά και 

υπερκαλύπτουν το σήµα των Macro και Micro ενώ αντιµετωπίζουν και τα κενά του 

σήµατος στις σκιασµένες περιοχές. Τέλος για την καλύτερη κάλυψη εργασιακών και 

άλλων εµπορικών χώρων υπάρχουν οι κυψέλες τύπου Fempto οι οποίες 

περιλαµβάνουν σταθµό βάσης που συνδέεται µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας µέσω 

internet ή άλλων εξωτερικών τεχνολογιών. 

Στην θεωρία το GSM µπορεί να καλύψει ακόµα και περιοχές µε έκταση 35 

χιλιοµέτρων αλλά στην πράξη η κάλυψη σε ελεύθερες από εµπόδια περιοχές δεν 

ξεπερνάει τα λίγα χιλιόµετρα ενώ σε αστικά κέντρα δεν ξεπερνά τα 300 µέτρα. Η 

κάλυψη εξαρτάται κυρίως από την ισχύ εκποµπής, την συχνότητα εκποµπής αλλά και 

το χρόνο µεταφοράς του σήµατος από και προς το σταθµό βάσης και την κινητή 

συσκευή. 

Στο GSM χρησιµοποιείται η διαµόρφωση σήµατος GMSK όπου πραγµατοποιείται η 

διαµόρφωση ενός φέροντος σήµατος το οποίο αρχικά έχει εξοµαλυνθεί µε την χρήση 
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ενός γκαουσιανού χαµηλοπέρατου φίλτρου. Αυτή η επεξεργασία µειώνει την 

πιθανότητα εµφάνισης φαινοµένων παρεµβολής από γειτονικά κανάλια. 

1.3. Αρχιτεκτονική GSM 

 

Το GSM χωρίζεται σε 3 υποσυστήµατα: το κινητό σταθµό, το βασικό υποσύστηµα 

σταθµού και το υποσύστηµα δικτύου, τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους κάνοντας 

χρήση συγκεκριµένων πρωτοκόλλων και διεπαφών. 

 

1.3.1. Κινητός Σταθµός (MS) 

 

Το υποσύστηµα αυτό αποτελείται από την κινητή συσκευή των συνδροµητών. 

Υπάρχει τεράστια ποικιλία συσκευών µε διαφορετικές ικανότητες λειτουργίας 

παρόλα αυτά η αρχή λειτουργίας τους παραµένει η ίδια. Κάθε τέτοια συσκευή έχει 

µέγιστη ισχύ εκποµπής τα 2 Watt για την Ευρώπη και τα 1,6 Watt για την Αµερική 

και την Αυστραλία. 

 

1.3.2. Βασικό Υποσύστηµα Σταθµού (BSS) 

 

Το βασικό υποσύστηµα σταθµού (BSS) είναι ο συντονιστής των κεραιών µιας 

γεωγραφικής περιοχής και είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των κλήσεων, των 

σηµάτων σηµατοδοσίας και την προώθηση των πακέτων διαδικτυακής κίνησης. 

Χωρίζεται και αυτό σε 3 υποσυστήµατα, το βασικό σταθµό ποµποδέκτη (BTS), το 

βασικό σταθµό ελέγχου και την µονάδα υπερκωδίκευσης ρυθµού και προσαρµογής. 

Ο Βασικός σταθµός (BTS) ποµποδέκτη είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µεταξύ 

του κινητού σταθµού και του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ένα BTS δύναται να 

ελέγχει µία ή και περισσότερες κεραίες µε ισχύ εκποµπής από τα 40 Watt µέχρι τα 

500 W. Κατά την διάρκεια έναρξης µιας κλήσης το BTS µεταφέρει το σήµα για 

κλήση από τον συνδροµητή A στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο του παρόχου  όπου 

αναγνωρίζεται ο πάροχος του συνδροµητή Β για να προωθηθεί σε αυτόν. Ο πάροχος 

του συνδροµητή Β στέλνει στο σήµα στο πλησιέστερο σταθµό βάσης που καλύπτει 

τον συνδροµητή και τέλος ο σταθµός βάσης προωθεί το σήµα στην κινητή συσκευή 

του συνδροµητή Β. Μία GSM κεραία ενός σταθµού βάσης έχει παλµικό πεδίο µε 
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κανάλια διάρκειας 4,616 ms ή 9,232 ms αναλόγως του αν είναι χωρισµένα σε 8 ή 16 

διαστήµατα (χρονοθυρίδες) διάρκειας 0,577 ms για το καθένα. Κάθε κανάλι µπορεί 

να εξυπηρετήσει δηλαδή 8 ή 16 συνδροµητές. Τα 8 ή 16 αυτά διαστήµατα αποτελούν 

ένα πλαίσιο TDMA και αντιστοιχούν σε 156 bits. 

 O Βασικός σταθµός ελέγχου είναι ο διαχειριστής του BSS και φροντίζει για 

τις κεντρικές λειτουργίες του και τον έλεγχο του υποσυστήµατος. Συγκεντρώνει και 

ελέγχει τα σήµατα από ένα σύνολο BTS ενώ εκχωρεί και απελευθερώνει κανάλια. 

Επίσης είναι υπεύθυνο για την προώθηση των σηµάτων στο MSC. 

Η µονάδα υπεκωδίκευσης ρυθµού και προσαρµογής (TRAU) είναι από τα 

σηµαντικότερα στοιχεία ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας καθώς από αυτό εξαρτάται 

η αποτελεσµατικότητα χρήσης των διαθέσιµων συχνοτήτων και τελικά ο αριθµός των 

κλήσεων που δύναται να πραγµατοποιηθούν χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµένο 

εύρος συχνοτήτων. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται µε µεθόδους συµπίεσης δεδοµένων οι 

οποίες εφαρµόζονται στην κινητή συσκευή και στο TRAU. 

 

1.3.3. Υποσύστηµα ∆ικτύου Μεταγωγής (NNS) 

 
Το υποσύστηµα αυτό είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των λειτουργιών µεταγωγής 

του συστήµατος. Εκτελεί τις κυριότερες λειτουργίες µεταγωγής, διατηρεί βάση 

δεδοµένων µε τους συνδροµητές και διαχειρίζεται την κινητικότητα των χρηστών. Το 

NNS αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM και 

των άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων (π.χ. δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας) και 

εξασφαλίζει την επικοινωνιακή σύνδεση των κινητών σταθµών µε κινητούς σταθµούς 

σε άλλα δίκτυα ή και στο ίδιο ενώ ελέγχει και τα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας. Οι 

λειτουργίες µεταγωγής στο υποσύστηµα εκτελούνται από το MSC ενώ τα στοιχεία 

των συνδροµητών για προσβάσεις και υπηρεσίες αποθηκεύονται στην HLR. Οι 

πληροφορίες των εποχικών συνδροµητών αποθηκεύονται στην VLR. 

 To MSC είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών 

µεταγωγής για κινητούς σταθµούς σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή κάλυψης 

που ονοµάζεται MSC Area. Συγκεκριµένα διαχειρίζεται τους απαραίτητους πόρους 

για την διαδικασία εγγραφής θέσης, την αδιάλειπτη εκτέλεση των λειτουργιών 

διαποµπής την χρέωση των συνδροµητών και τον έλεγχο της επικοινωνίας µε την 

απελευθέρωση των συνδέσεων. Επίσης στο MSC εκτελείται έλεγχος κλήσεων, 
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ακύρωση ακουστικής ηχούς και λειτουργίες δροµολόγησης. Τέλος η φυσική 

διασύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας µε άλλα σταθερά δίκτυα (ISDN, PSTN) 

βρίσκεται στο MSC ενώ εκεί λαµβάνουν χώρα και όλες οι απαραίτητες λειτουργίες 

για την επίτευξη αυτού. 

 H HLR αποτελεί την κεντρική βάση δεδοµένων ενός δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας. Περιέχει πληροφορίες συνδροµητών σχετικά µε παραµέτρους 

αυθεντικότητας, την θέση της κινητής συσκευής (σε ποιο MSC βρίσκεται), και τυχών 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες που λαµβάνει ο χρήστης. ∆εδοµένου πως το κινητό 

κινείται ανάµεσα σε διαφορετικές περιοχές MSC, η HLR ενηµερώνεται συνεχώς για 

την νέα θέση του κινητού µέσω των MSC/VLR. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται 

στην HLR επιτρέπουν και την σωστή δροµολόγηση των εισερχόµενων κλήσεων στο 

κατάλληλο κέντρο µεταγωγής. Στην βάση δεδοµένων HLR αποθηκεύονται επίσης 

πληροφορίες όπως το η ταυτότητα IMSI, ο αριθµός MSIDN και η διεύθυνση της 

VLR. Ένα δίκτυο µπορεί να περιλαµβάνει πολλές HLR αναλόγως του µεγέθους και 

την πολυπλοκότητάς του. Η εγγραφή ενός συνδροµητή στην HLR πραγµατοποιείται 

αυτόµατα µε την αγορά συνδροµής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

 H VLR αποτελεί το σύστηµα αποθήκευσης των πληροφοριών των εποχικών 

συνδροµητών µε δυναµικό τρόπο όταν αυτοί βρίσκονται σε περιοχή κάλυψής της. 

Όταν µια ενεργοποιηµένη κινητή συσκευή µε περιαγωγή εισέλθει σε περιοχή ελέγχου 

άλλου MSC τότε η νέα VLR ζητά πληροφορίες για την καινούργια θέση της κινητής 

συσκευής και ενηµερώνει την HLR για αυτή ενώ στη συνέχεια σβήνεται η θέση από 

την προηγούµενη VLR. Στην VLR µεταξύ άλλων περιλαµβάνεται ο αριθµός MSRN, 

η ταυτότητα TMSI, η περιοχή εντοπισµού της κινητής συσκευής, ο αριθµός MS 

ISDN, η διεύθυνση HLR και η ταυτότητα IMSI. 

 Το GMSC συλλέγει την πληροφορία για την θέση µιας κινητής συσκευής και 

επικοινωνώντας µε το κατάλληλο HLR βάση του αριθµού καταλόγου του 

συνδροµητή ζητά των εντοπισµό δεδοµένων και δροµολογεί την κλήση στο 

κατάλληλο MSC. Όλες οι εισερχόµενες κλήσεις προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

δροµολογούνται σε ένα ή περισσότερα GMSC που συνδέουν τα συστήµατα 

GSM/PMLN µε εξωτερικά δίκτυα. Τέλος διαχειρίζεται κανάλια σηµατοδοσίας του 

δικτύου SS7 για αλληλεπίδραση µε άλλα υποσυστήµατα του NSS. 
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To OMSS εξασφαλίζει την ασφάλεια του συστήµατος. Για να διατηρηθεί η ασφάλεια 

είναι απαραίτητος ο έλεγχος ταυτότητας των διάφορων τηλεπικοινωνιακών 

οντοτήτων. Είναι επίσης υπεύθυνο για την αποµακρυσµένη λειτουργία και 

συντήρηση του δικτύου µέσω της χρήσης NMCs. Χωρίζεται σε 2 υποσυστήµατα για 

την εκτέλεση των λειτουργιών. 

• Το AUC (Authentication Centre): Στο συγκεκριµένο υποσύστηµα 

επιτυγχάνεται η πρόσβαση του συστήµατος µέσω της HLR και γίνεται έλεγχος αν 

στον κινητό σταθµό επιτρέπεται η χορήγηση συγκεκριµένων υπηρεσιών. Πιστοποιεί 

την αυθεντικότητα των χρηστών και βοηθά στην κρυπτογράφηση των δεδοµένων των 

συνδροµητών για την ασφαλή διακίνηση των δεδοµένων. 

• Το EIR (Equipment Identity Register): είναι µια βάση δεδοµένων που διατηρεί 

πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους, τους παράνοµους και τους τυχών 

ελλαττωµατικούς κινητούς σταθµούς. Η EIR παρέχει στο MSC µέσω σηµάτων 

σηµατοδοσίας λίστες µε αριθµούς που τους επιτρέπεται η χρήση του δικτύου, µε 

αριθµούς υπό παρακολούθηση και µε αριθµούς που τους απαγορεύεται η πρόσβαση 

στο δίκτυο. 

Η συνολική επιτήρηση, συντήρηση και παραµετροποίηση του συστήµατος γίνεται 

µέσω του κέντρου λειτουργίας και συντήρησης (OMC). 

 

1.3.4. Μονάδα Αναγνώρισης Συνδροµητή (SIM) 

 
Η κάρτα SIM είναι µια έξυπνη αποσπώµενη κάρτα που τοποθετείτε στις κινητές 

συσκευές και επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας του συνδροµητή. Αυτή η 

κάρτα διατίθεται από τον παροχέα και αποτελεί την ταυτότητα για έναν συνδροµητή 

αφού περιλαµβάνει απαραίτητες πληροφορίες για αυτόν και για το δίκτυο του µε το 

οποίο συνδέεται, καθώς και µια περιορισµένη ποσότητα µνήµης. Από τη στιγµή που 

θα αφαιρεθεί από τη κινητή µονάδα, η κινητή µονάδα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

πέραν από κλήσεις ανάγκης εκτατού ανάγκης (112). Μια κάρτα SIM διαθέτει έναν 

µικροεπεξεργαστή, µια µνήµη ROM που χρησιµοποιείται για τις λειτουργίες του 

δικτύου (αναγνωριστικά, πιστοποίηση κτλ.) και µια µνήµη EPROM που την 

χρησιµοποιεί ο χρήστης για τα δικά του προσωπικά δεδοµένα. 
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1.4. Τεχνολογίες Πολυπλεξίας και Σηµαταδοσίας 

 

 

1.4.1. Πολυπλεξία Χρόνου (TDMA) 
 

Η τεχνική TDMA χρησιµοποιείται ευρέως στα ψηφιακά συστήµατα κινητών 

επικοινωνιών. Με την τεχνική αυτή, κάθε χρήστης καταλαµβάνει µία συγκεκριµένη 

χρονοθυρίδα (time–slot) στην οποία µπορεί να εκπέµψει. Οι χρονοθυρίδες αυτές 

έχουν πολύ µικρή διάρκεια και επαναλαµβάνονται συνεχώς µε κυκλικό τρόπο. Έτσι, 

η κάθε συσκευή περιµένει µέχρι να έρθει η σειρά της να εκπέµψει, περιµένοντας 

όλους τους άλλους χρήστες να εκπέµψουν τα δικά τους σήµατα. Όταν έρθει η σειρά 

ενός χρήστη, η συσκευή του εκπέµπει για όσο χρόνο διαρκεί η χρονοθυρίδα του και 

κατόπιν διακόπτει τη µετάδοση, έως ότου ξαναέρθει η σειρά της δικής του 

χρονοθυρίδας. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η εκποµπή στην TDMA είναι 

διακοπτόµενη. Αυτό ίσως φαίνεται παράδοξο, αλλά καθώς ο χρήστης της κινητής 

τηλεφωνίας δεν το αντιλαµβάνεται διότι οι εναλλαγές των χρονοθυρίδων γίνονται µε 

πολύ γρήγορο ρυθµό (εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο), ώστε η συνοµιλία να 

φαίνεται συνεχής. Με την τεχνική αυτή, µε έναν ποµποδέκτη ο σταθµός βάσης µπορεί 

να εξυπηρετήσει πολλούς χρήστες. Το βασικότερο πλεονέκτηµα της TDMA είναι η 

µεγαλύτερη χωρητικότητα και φασµατική απόδοση. 

 

1.4.2. Πολυπλεξία Συχνοτήτων (FDMA) 
 

Η τεχνική FDMA χρησιµοποιήθηκε κυρίως στα παλιά αναλογικά συστήµατα κινητής 

τηλεφωνίας, και σύµφωνα µε αυτήν, σε κάθε χρήστη ανατίθεται µία διαφορετική 

συχνότητα. Οι χρήστες δηλαδή, χρησιµοποιούν ταυτόχρονα το κοινό µέσο, αλλά 

διαχωρίζονται µεταξύ τους στο πεδίο της συχνότητας. Η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται 

από χαµηλή χωρητικότητα αλλά έχει το πλεονέκτηµα του χαµηλού κόστους 

υλοποίησης για τις κινητές συσκευές, καθώς απαιτείται ένας απλός FM ποµποδέκτης. 

Αντίθετα, το κόστος του σταθµού βάσης είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς απαιτούνται 

τόσοι ποµποδέκτες, όσες και διαθέσιµες συχνότητες. Ένα άλλο βασικό µειονέκτηµα 

της FDMA είναι η υψηλή κατανάλωση ισχύος. 
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Ένα σηµαντικό όµως πλεονέκτηµα της FDMA είναι ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερα 

κυκλώµατα συγχρονισµού µεταξύ των σταθµών βάσης και των κινητών σταθµών, 

όπως απαιτείται από την τεχνική TDMA. 

 

1.4.3. Πολυπλεξία Κώδικα (CDMA) 
 

Η τεχνική ∆ιαµοιρασµού Κώδικα είναι η πιο σύγχρονη από τις άλλες δύο. Σε αυτήν, 

όλοι οι χρήστες χρησιµοποιούν ταυτόχρονα το κοινό µέσο τόσο στο πεδίο της 

συχνότητας, όσο και στο πεδίο του χρόνου. Στην τεχνική CDMA, το εύρος 

συχνοτήτων είναι κοινό για όλους τους χρήστες, οι οποίοι διαχωρίζονται µεταξύ τους 

διότι ο κάθε χρήστης κωδικοποιεί τα σήµατά του µε ένα µοναδικό ψηφιακό κωδικό. 

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσεκτικά σχεδιασµένοι ώστε να έχουν ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό, που ονοµάζεται ορθογωνιότητα. Η ιδιότητα αυτή των κωδικών 

επιτρέπει στα σήµατα από διαφορετικούς χρήστες να παραµένουν ανεξάρτητα µεταξύ 

τους. Έτσι, όταν ο δέκτης επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα σήµατα ενός χρήστη, 

εφαρµόζει τον µοναδικό του κωδικό-κλειδί, µε αποτέλεσµα τα σήµατα όλων των 

υπολοίπων χρηστών να εξαλείφονται. Όπως είναι φανερό, εξαιτίας της κοινής χρήσης 

των συχνοτήτων από όλους τους χρήστες, η τεχνική αυτή αναφέρεται και ως 

καθολική επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων. 

 

1.4.4. Φυσικά και Λογικά Κανάλια 
 

Το GSM χρησιµοποιεί ένα TDMA πλαίσιο το οποίο επιτρέπει 8 φυσικά κανάλια ανά 

συχνότητα φορέα στο GSM.  

Φυσικό κανάλι καλείτε κάθε χρονοθυρίδα σε ένα TDMA πλαίσιο. Το κάθε ένα από 

αυτά τα φυσικά κανάλια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταφέρει πληροφορία 

φωνής, δεόµενων και σηµατοδοσίας  στην διεπαφή του αέρα. 

Οι πληροφορίες αυτές δοµούνται και µεταφέρονται µέσω των λεγόµενων λογικών 

καναλιών. 

Τα λογικά κανάλια χρειάζονται όµως τα φυσικά κανάλια, εποµένως απεικονίζονται 

στα φυσικά κανάλια µε χρονική πολυπλεξία απεικόνισης. Ο τόπος που γίνεται η 

απεικόνιση αυτή είναι µέσω της δηµιουργίας ρίπων ( bursts ) στην διεπαφή του αέρα. 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη λογικών καναλιών , αναλόγως της λογικής πληροφορίας  
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που µεταφέρουν, εποµένως και αυτά απεικονίζονται αντίστοιχα στα φυσικά κανάλια 

µε διαφορετικά bursts. 

Τα λογικά κανάλια χωρίζονται σε 3 κατηγορίες στα : 

• Κανάλια ελέγχου 

• Κανάλια πληροφορίας 

• Κανάλια κοινού ελέγχου 

 

1.4.4.1. Κανάλια Ελέγχου 

 

Τα κανάλια αυτού του τύπου δε µεταφέρουν πληροφορίες χρηστών, αλλά 

χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή µηνυµάτων ελέγχου µεταξύ του δικτύου και 

των ραδιοποµπών για να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση της επικοινωνίας γίνεται µε 

αποδοτικό τρόπο και ότι όλα πάνε καλά.  

Συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται για  την µετάδοση πληροφορίας και σηµατοδοσίας 

προς τις φορητές συσκευές είτε αυτές βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής είτε είναι 

απασχοληµένες µέσα στο κύτταρο. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες καναλιών ελέγχου : 

1. BCH - κανάλια εκποµπής 

2. CCCH - κανάλια ελέγχου κοινής χρήσης 

3. DCCH –  αφιερωµένα κανάλια ελέγχου 

 

Κανάλια Εκποµπής (BCH) 

 

Αυτά τα λογικά κανάλια µεταδίδονται µόνο από τα BTSs και ο σκοπός τους είναι να 

παρέχουν αρκετή πληροφόρηση στους κινητούς σταθµούς έτσι ώστε να µπορούν να 

συγχρονιστούν µε το δίκτυο. Τα MSs δε µεταδίδουν ποτέ σε ένα BCH.  

Τα κανάλια εκποµπής χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: 

• Το κανάλι FFCH - Κανάλι διόρθωσης συχνότητας 

• Το κανάλι SCH - Κανάλι συγχρονισµού 

• Το κανάλι BCCH - Κανάλι εκποµπής Ελέγχου 
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Λογικό Κανάλι FCCH 

Ο τύπος αυτός αντιστοιχεί σε µια frequency correction burst. Το λογικό κανάλι FFCH 

περιέχει αδιαµόρφωτη πληροφορία η οποία περιέχει συνεχείς ακολουθίες µηδενικών .  

Η απεικόνιση στο φυσικό κανάλι γίνετε µε την χρήση ριπής Frequency Correction 

Bursts. Εντός της ριπής περιέχονται ακολουθίες από µηδενικά bits. Αυτό εξυπηρετεί 

2 σκοπούς :  

Α) αρχικά η φορητή συσκευή διαβάζοντας ένα κανάλι FCCH αντιλαµβάνεται ότι 

έχουµε την εκποµπή ενός λογικού καναλιού BCCH στον φυσικό φορέα TRX στο 

φυσικό κανάλι timeslot 0.  

Β) η φορητή συσκευή από τη συνεχή ακολουθία των µηδενικών bits µπορεί να 

ανακτήσει την συχνότητα του φέροντος TRX. 

 

Λογικό Κανάλι SCH 

Αφού έχει επιτευχθεί αναγνώριση του φορέα TRX του λογικού καναλιού BCCH, η 

φορητή µονάδα MS πρέπει να συγχρονιστεί στην δοµή του πλαισίου των 8 θυρίδων 

της διεπαφής του αέρα. Επιπροσθέτως η φορητή µονάδα πρέπει να επιβεβαιώσει την 

ταυτότητα του κυττάρου µιας και κάθε κύτταρο χρησιµοποιεί περισσότερες από µια 

συχνότητες οι οποίες επαναχρησιµοποιούνται µέσα στο δίκτυο. Άρα πλήρης 

συγχρονισµός µε το BTS.  

Έτσι το κανάλι SCH απεικονίζεται στο φυσικό κανάλι χρησιµοποιώντας ριπή 

synchronization Burst  και είναι γνωστό τόσο από τη φορητή µονάδα στο downlink 

όσο και από το BTS. 
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Λογικό Κανάλι BCCH 

Ένα από τα βασικότερα κανάλια του δικτύου είναι το λογικό κανάλι BCCH. Είναι 

αρκετά σηµαντικό δεδοµένου ότι ο κυτταρικός σχεδιασµός περιλαµβάνει ξεχωριστή 

µπάντα συχνοτήτων για την επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων  φορέων TRX για το  

BCCH καθώς και ξεχωριστές για τους φορείς TRX που µεταφέρουν κανάλια οµιλίας.  

Το BCCH χρησιµοποιείται από το κυψελοειδές πρότυπο GSM για την αποστολή 

πληροφοριών σχετικά µε την ταυτότητα του δικτύου, και αυτή η πληροφορία 

χρησιµοποιείται από έναν κινητό σταθµό µε σκοπό να του επιτραπεί η πρόσβαση στο 

δίκτυο.  

Εντός του καναλιού αυτού υπάρχουν οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν παραµέτρους 

για την ορθή λειτουργία της φορητής µονάδας εντός του κυττάρου και στις 2 

καταστάσεις idle και  busy mode. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν τον κώδικα 

του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MNC), πληροφορίες σχετικά το LAC (Location 

Area Code) καθώς επίσης και µια λίστα µε τις συχνότητες που χρησιµοποιούνται από 

τα γειτονικά κύτταρα διότι δεν πρέπει στην ίδια περιοχή να υπάρχει κύτταρο µε τον 

ίδιο συνδυασµό συχνότητας και BSIC. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνει αφορούν 

παραµέτρους επιλογής κυττάρου εξυπηρέτησης, παραµέτρους υπολογισµού 

λειτουργικών διαδικασιών, γειτονικές συχνότητες BSIC κυττάρων, για την εκτέλεση 

µετρήσεων σε κατάσταση αδράνειας, οι οποίες και οδηγούν στην επανεπιλογή cell 

καθώς και στην εκτέλεση µετρήσεων, όταν το σύστηµα χρησιµοποιείται, οι οποίες 

οδηγούν σε handovers το PLMN id του δικτύου. Επίσης το BCCH περιλαµβάνει την 

ταυτότητα περιοχής θέσης και την ταυτότητα του κυττάρου (CGI). 

Το λογικό κανάλι BCCH απεικονίζεται σο φυσικό κανάλι µέσο ριπής normal burst 

και µεταδίδεται µόνο από τα BTS στα κινητά τηλέφωνα. Όταν ένα MS βρεθεί εντός 

ενός καινούργιου κυττάρου είναι επιτακτική ανάγκη να διαβάσει πρώτα το λογικό 

κανάλι FCCH ώστε να µάθει την συχνότητα του φορέα TRX και να διαβάσει το SCH 

ώστε να συγχρονιστεί στο frame και να µπορεί ενταχθεί στο timeslot ώστε να µην 

υπάρχει άλλο κύτταρο µε την ίδια συχνότητα ή µε το ίδιο BSIC και φυσικά στο τέλος 

να διαβάσει το BCCH. 

  



27 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
««Εξαγωγή μοντέλου ραδιοκάλυψης της περιοχής της Ναυπάκτου βάσει πεδιομετρήσεων στάθμης ισχύος λήψης φορητής 

συσκευής». 

Σεχρεμέλης Λουκάς 

Χριστακόπουλος Ευάγγελος 

1.4.4.2. Κανάλια Ελέγχου Κοινής Χρήστης (CCCH) 

 

Τα κοινά κανάλια ελέγχου - Common Control CHannels (CCCH). Οι τύποι αυτοί 

λογικών καναλιών χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση µιας σύνδεσης µεταξύ 

ενός MS και ενός BTS. Χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: 

• Κανάλι τυχαίας πρόσβασης - Random Access CHannel (RACH). 

• Κανάλι χορήγησης πρόσβασης - Access Grant CHannel (AGCH).  

• Κανάλι Ειδοποίησης - Paging CHannel (PCH) 

 

Κανάλι Τυχαίας Πρόσβασης (RACH) 

 

Αυτό χρησιµοποιείται από το MS για να ζητήσει ένα αποκλειστικό κανάλι από το 

δίκτυο. Το RACH δε χρησιµοποιείται ποτέ από το BTS ενώ αντιστοιχεί σε µια 

random access burst.  

Το RACH κανάλι είναι ο διαβιβαστής της επικοινωνίας µεταξύ της φορητής µονάδας 

µε το δίκτυο. Πιο συγκεκριµένα όταν η φορητή µονάδα βρίσκεται σε κατάσταση 

αδράνειας, δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά µε την δοµή του κυττάρου. Έτσι κάποιος 

πρέπει να αναλάβει την επικοινωνία και να ειδοποιεί το δίκτυο ότι χρειάζεται να 

συνδεθεί και να ανταλλάξουν µηνύµατα σηµατοδοσίας. 

Η διαδικασία αυτή θυµίζει αρκετά αίθουσα συνεδριάσεων. Σε ένα συνέδριο υπάρχουν 

πολλά ακόµα που παρακολουθούν τον οµιλητή να εξηγεί και να µεταφέρει 

πληροφορίες. Εάν ένας σύνεδρος θέλει να θέσει κάποια ερώτηση η να τοποθετηθεί σε 

ένα θέµα δεν µπορεί να διακόψει την οµιλία του οµιλητή αλλά πρέπει να περιµένει να 

πάρει την άδεια να µιλήσει. 

Έτσι κάνει και η φορητή µονάδα. Η φορητή µονάδα λέει στο κανάλι RACH να 

ζητήσει άδεια επικοινωνίας και αυτά επιτυγχάνετε µε ένα µήνυµα σηµατοδοσίας στην 

χρονοθυρίδα- timeslot από το κανάλι RACH  στο BTS. 

Η ίδια διαδικασία συµβαίνει όταν µια φορητή µονάδα θέλει να στείλει πρώτη χωρίς 

να περιµένει να ανταποκριθεί όπως στην προηγουµένη περίπτωση πχ 

πραγµατοποίηση κλήσης από ένα συνδροµητή. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται 

MOCC Mobile Originating Call Connection. Το κανάλι απεικονίζεται στο φυσικό 
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κανάλι µέσω ριπής access burst  και µεταδίδεται µόνο από την φορητή µονάδα MS 

προς τον σταθµό βάσης BTS στο uplink. 

 

Κανάλι Χορήγησης Πρόσβασης (AGCH) 

 

Το κανάλι AGCH παίζει τον ρόλο του σήµατος αδειοδότησης , δηλαδή όπως όταν 

σύνεδρος σηκώσει το χέρι του για να λάβει τον λόγο να µιλήσει και να πάρει άδεια 

από το προεδρείο έτσι και σε ένα τηλεπικοικωνιακό ασύρµατο δίκτυο τον ρόλο 

αδειοδότησης του σήµατος από το προεδρείο προς τον σύνεδρο το παίζει το κανάλι 

AGCH .  

Η συγκεκριµένη τεχνική είναι σχετικά απλή , όταν ο σταθµός βάσης διαβάσει στο 

uplink RACH κανάλι τη µεταφερόµενη αίτηση επικοινωνίας µιας φορητής συσκευής 

τότε πρώτα βρίσκει και δεσµεύει το απαιτούµενο κανάλι επικοινωνίας το οποίο 

χρειάζεται για να χρησιµοποιηθεί για την επικοινωνία του BTS και του MS. Στην 

συνέχεια σηµατοδοτεί το σήµα προς το MS τοποθετώντας το εντός ενός λογικού 

µηνύµατος  στο κανάλι AGCH. Το λογικό αυτό µήνυµα ονοµάζεται Immediate 

Assignment Message. Το λογικό κανάλι ACGH απεικονίζεται στο φυσικό κανάλι 

µέσω ριπής Normal Burst και µεταδίδεται µόνο από τον σταθµό βάσης στην φορητή 

µονάδα στο downlink. 

 

Κανάλι Ειδοποίησης (PCH) 

 

Η διαδικασία ειδοποίησης (paging )συµβαίνει για να εντοπιστεί και να ειδοποιηθεί 

µία συσκευή από το δίκτυο ότι υπάρχει τερµατιζόµενη υπηρεσία προς αυτή. 

Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην αποστολή µηνυµάτων ειδοποίησης συνδροµητή 

χρησιµοποιώντας το IMSI του καλούµενου συνδροµητή. Το δίκτυο στέλνει ένα 

µήνυµα ειδοποίησης σε όλα τα BSC και σε όλα τα κύτταρα που βρίσκονται στο ίδιο 

LAC µε τον συνδροµητή που αναζητείται. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το MS 

ακούει το κανάλι PCH για να εξετάσει αν υπάρχει κάποια τερµατιζόµενη υπηρεσία 

προς αυτό (π.χ. κλήση ή sms).  
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Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε ένα µήνυµα paging αφορούν τους λόγους 

ειδοποίησης, το IMSI, το TMSI και άλλες πληροφορίες. 

Το λογικό κανάλι PCH απεικονίζεται στο φυσικό κανάλι µέσω ριπής Normal Burst 

και µεταδίδεται µόνο από το BTS προς τις φορητές µονάδες στο downlink. 

 

1.4.4.3. Αφιερωµένα Κανάλια Ελέγχου (DCCH) 

 

Τα αφιερωµένα κανάλια ελέγχου αποτελούνται από: 

• Το κανάλι SDCCH 

• Το κανάλι SACCH 

• To κανάλι FACCH 

• Το κανάλι CBCH 

 

Κανάλι Ελέγχου SDCCH 

Συνεχίζοντας το παράδειγµα του σύνεδρου µένει ένα σηµείο προς µελέτη. Σε αυτό το 

παράδειγµα ο ακροατής µιλάει και µέσω του αέρα η πληροφορία φθάνει στον 

οµιλητή και µέσω τον ακουστικών φωνητικών πληροφοριών έχουµε την µεταφορά 

της πληροφορίας χωρίς κάποια άλλη συνεννόηση. 

Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει η MS συσκευή, µε την διαφορά ότι εδώ τα πράγµατα δεν 

είναι αυτονόητα µεταξύ της επικοινωνίας, οπότε αφού η συσκευή έλαβε το µήνυµα 

εξουσιοδότησης  της επικοινωνίας  πρέπει να βρει πως θα ξεκινήσει να αποστείλει 

την πληροφορία. 

Ο µόνος τρόπος να γίνει αυτό σε ένα  GSM δίκτυο είναι να δεσµεύσει κάποιο άλλο 

κανάλι ,ένα λογικό κανάλι το οποίο θα απεικονίζεται σε κάποιο φυσικό κανάλι µέσω 

του οποίου θα αρχίσει την επικοινωνία. Όµως δεν ξέρει ποιο είναι αυτό το κανάλι και 

σε ποια συχνότητα θα πρέπει να συνδεθεί- συντονιστεί ώστε να το δεσµεύσει και να 

το χρησιµοποιήσει. Εδώ βοηθάει το λογικό µήνυµα Immediate Assignment Message 

που αποστέλλεται µέσω του SDCCH καναλιού. 

Αυτό το κανάλι πέρα από την αδειοδότηση επικοινωνίας εσωκλείει και την 

πληροφορία της συχνότητας, της χρονοθυρίδας και του υποκαναλιού το οποίο έχει 

δεσµευτεί γι αυτήν την επικοινωνία.  
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Εποµένως το SDCCH κανάλι χρησιµοποιείται  και για την αποστολή στο uplink και 

για την λήψη στο  downlink του MS και του BTS. Είναι ένα κατεξοχήν κανάλι 

επικοινωνίας αποστολής µηνυµάτων σηµατοδοσίας στην διεπαφή του αέρα και 

χρησιµοποιείται πάντα στην φάση του call setup. Επιπλέον αυτό το κανάλι 

χρησιµοποιείται στην αποστολή και λήψης SMS. Η απεικόνιση του SDCCH 

καναλιού στο φυσικό κανάλι γίνεται µέσω της ριπής Normal Burst. 

 

Κανάλι Ελέγχου SACCH 

 

Το λογικό κανάλι SACCH είναι ένα ειδικό κανάλι. Για να συνδεθεί µία φορητή 

µονάδα στο δίκτυο θα πρέπει να περάσει επιτυχώς δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι 

η αποστολή όλων των απαιτούµενων µηνυµάτων σηµατοδοσίας ώστε να αποκτήσει 

την πρόσβαση (πρώιµη φάση του call setup) και εν συνεχεία στη δεύτερη φάση να 

δεσµεύσει ένα κανάλι οµιλίας TCH (TCH reservation) το οποίο και θα 

χρησιµοποιήσει στη φάση της µετάδοσης της φωνητικής πληροφορίας (ύστερη φάση 

call setup). Σε όλη αυτή τη φάση της εκτέλεσης τα σηµατοδοσίας κλήσης το 

µοναδικό κανάλι που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία είναι το κανάλι SDCCH.  

Όµως µετά την έναρξη φωνητικής επικοινωνίας η φορητή µονάδα δεν µπορεί πλέον 

να ξαναχρησιµοποιήσει ένα κανάλι SDCCH, διότι έχει συντονιστεί ενδεχοµένως σε 

άλλη συχνότητα και άλλη χρονοθυρίδα στην οποία βρίσκεται το TCH και είναι 

συνεχώς απασχοληµένο µε την αποστολή και λήψη ριπών φωνής για το αδιάλειπτο 

της επικοινωνίας. Έτσι εάν το δίκτυο χρειάζεται να επικοινωνήσει µε τη φορητή 

µονάδα µέσω µηνυµάτων σηµατοδοσίας θα ήταν αδύνατο να γίνει (βασικά η φορητή 

µονάδα δεν έχει χρόνο να συντονίζεται σε άλλη συχνότητα και σε άλλο timeslot που 

βρίσκεται το SDCCH).  

Το κανάλι SACCH χρησιµοποιείται στη διάρκεια που η φορητή µονάδα είναι 

συνδεδεµένη µε το δίκτυο (busy mode) για δύο λόγους. Στο downlink 

χρησιµοποιείται από το δίκτυο, ώστε να αποστείλει το BTS στο MS ενηµέρωση 

σχετικά µε την καθυστέρηση την οποία υφίσταται η λήψη το uplink frames από το 

σταθµό βάσης BTS λόγω της απόστασης της φορητής µονάδος (πληροφορία η οποία 

ονοµάζεται Time Advance ΤΑ και η οποία χρησιµοποιείται από τη φορητή µονάδα 

για να αποστείλει τα επόµενα frames µε χρονική προπόρευση), πληροφορίες που 

αφορούν τις παραµέτρους του BCCH οι οποίες  δεν µπορούν να ληφθούν κατά τη 
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διάρκεια της επικοινωνίας σε busy mode, την αποστολή µηνυµάτων ελέγχου ισχύος 

εκποµπής (Power Control) ή τη λήψη ενός Mobile Terminating SMS. Όλοι οι 

αναγνώστες θα έχουν την εµπειρία τουλάχιστον µία φορά στα χρονικά που 

χρησιµοποιούν τη συσκευή τους να λάβουν ένα SMS µε τη χαρακτηριστική ηχητική 

τονική ενηµέρωση ενός διακριτικού ήχου από τη συσκευή ενόσω είναι συνδεδεµένοι 

σε µία κλήση. Αυτό το γραπτό µήνυµα ελήφθη µέσω του καναλιού SACCH. 

 

Στο uplink χρησιµοποιείται από τη φορητή µονάδα για την αποστολή µηνυµάτων 

προς το BTS τα οποία αφορούν µετρήσεις της ισχύος λήψης (signal strength, SS ή 

στην ορολογία της 3GPP RXlev) του κυττάρου εξυπηρέτησης - serving cell - και των 

γειτονικών κυττάρων, µετρήσεις της ποιότητας επικοινωνίας (Quality, RXqual) του 

κυττάρου εξυπηρέτησης οι οποίες στην ουσία απεικονίζουν το Bit Error Rate BER ή 

το Block Error Rate BLER της επικοινωνίας. 

Οι µετρήσεις αυτές χρησιµοποιούνται από το δίκτυο (συνήθως BSC και περιστασιακά 

BTS) ώστε να υπολογιστούν ο λόγος C/I της downlink επικοινωνίας και η ποιότητα 

επικοινωνίας, υπολογισµοί οι οποίοι οδηγούν σε αποφάσεις εκτέλεσης handover. 

Εφόσον η χρήση του SACCH είναι αµφίδροµη το συναντάµε και στο uplink και στο 

downlink και η απεικόνιση του στο φυσικό κανάλι timeslot γίνεται µέσω ριπής 

Normal Burst. 

 

Κανάλι Ελέχγου FACCH 

 

Η κινητικότητα του συνδροµητή επιβάλει τη διατήρηση της κλήσης για όσο χρονικό 

διάστηµα ο χρήστης επιθυµεί να παραµείνει συνδεδεµένος. Αυτό ονοµάζεται 

δυνατότητα διατήρησης της επικοινωνίας (retainability) ή αδιάλειπτη επικοινωνία της 

κλήσης, αποτελεί ένα από τα κριτήρια της ποιότητας υπηρεσίας του δικτύου (Quality 

ot Service QoS) και επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία της εκτέλεσης των handovers.  

Ένα handover είναι µια διαδικασία κατά την οποία µία φορητή συσκευή κινείται στο 

δίκτυο µε συνέπεια την ανάγκη µεταγωγής της κλήσης από ένα κύτταρο (το 

επονοµαζόµενο κύτταρο εξυπηρέτησης serving cell) σε ένα άλλο (το επονοµαζόµενο 

target cell). Εφόσον όµως ο συνδροµητής είναι συνδεδεµένος σε µία φωνητική 

κλήση, αυτό αυτοµάτως σηµαίνει ότι η φορητή συσκευή είναι συντονισµένη σε µία 
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συχνότητα και σε ένα timeslot του πολυπλαισίου της διεπαφής αέρα (FDMA/TDMA). 

Εποµένως µεταγωγή κλήσης σηµαίνει συντονισµός σε άλλη συχνότητα και άλλο 

timeslot µε ταυτόχρονη αλλαγή του µονοπατιού σύνδεσης. 

Θα  πρέπει να  προβλεφθεί µια διαδικασία ενηµέρωσης της φορητής συσκευής από το 

δίκτυο σχετικά µε τη  µεταγωγή. Το κανάλι  το οποίο αναλαµβάνει να µεταφέρει τις 

απαραίτητες πληροφορίες είναι το  FACCH. Εφόσον η συσκευή είναι συνδεµένη στο 

service cell και λαµβάνει κάθε 4,615 ms ριπές από φωνητικές πληροφορίες θα πρέπει 

να σταλούν και κάποιες πληροφορίες διασύνδεσης αυτό συµβαίνει µέσω υποκλοπής 

κάποιων από τα δεόµενα πληροφορίας που στέλνονται. Ο χρόνος υποκλοπής είναι 

ίσος µε 20 ms και αντιστοιχεί σε 4 frames . έτσι το κανάλι FACCH δεν αποστέλλεται 

σε συνεχή χρονικά διαστήµατα αλλά δρα ως υποκλοπέας του TCH επικοινωνίας στο 

serving cell ώστε να ενηµερωθεί η συσκευή για την συχνότητα συντονισµού. 

 

Κανάλι Ελέγχου CBCH 

 

Το κανάλι αυτό χρησιµοποιείται µόνο για µεταφορά µηνυµάτων broadcasting 

(SMSCB) µέσω του downlink για ενηµέρωση σχετικά µε φυσικές καταστροφές ή 

ατυχήµατα κλπ. Χρησιµοποιεί το ίδιο φυσικό κανάλι µε το SDCCH. 
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2. Μοντέλα Απωλειών Ραδιοκάλυψης 

 

2.1. Εισαγωγή 
 

Η µελέτη στο πως διαδίδονται τα ραδιοκύµατα αποτελείται από τα πιο σύνθετα 

προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής µετάδοσης. Η διάδοση σε πραγµατικό περιβάλλον 

αποτελεί ένα σύστηµα µε πολλούς παράγοντες το οποίο δεν επιδέχεται αναλυτική 

επίλυση. Η µελέτη, η κατανόηση και η δυνατότητα σχεδιαστικής παρέµβασης σε 

αυτό το σύστηµα προϋποθέτει την παραµετροποίησή του. Η ανάλυση αυτή δίνει την 

δυνατότητα της σύνθεσης των επιµέρους παραγόντων-φαινοµένων σε διαφορετικούς 

ανά περίπτωση συνδυασµούς στα πραγµατικά προβλήµατα ραδιοζεύξεων που 

υπάρχουν κάθε φορά. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να µεταφέρεται επαρκής ισχύς από τον ποµπό 

στον δέκτη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η <<ανάγνωση>> του κάθε φορά 

λαµβανόµενου σήµατος. Εποµένως, ένα από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα είναι αυτό των 

αποσβέσεων-απωλειών ,κατά τη διάρκεια της όδευσης από τον ποµπό στο δέκτη. 

Συνεπώς, για κάθε επιµέρους παράγοντα, που επηρεάζει τη διάδοση ραδιοκυµάτων, 

ένα από τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα είναι ο τρόπος µε τον οποίο συνεισφέρει 

στη συσσώρευση των απωλειών. 

 

Απώλειες ∆ιαδροµής (Path loss) 

Οι απώλειες διαδροµής είναι ο λόγος της εκπεµπόµενης ισχύος προς την 

λαµβανόµενη ισχύ. Για τον υπολογισµό τους χρησιµοποιούµε διάφορα µοντέλα. Οι 

απώλειες διαδροµής χαρακτηρίζουν κυρίως την εξασθένηση της µέσης τιµής του 

λαµβανόµενου σήµατος σε σχέση µε την απόσταση ποµπού-δέκτη όπως επίσης 

εξαρτώνται από την συχνότητα, από το ύψος των κεραιών του σταθµού βάσης και του 

κινητού τερµατικού, από τη µορφολογία της περιοχής και από τις ανθρώπινες 

κατασκευές των απωλειών διαδροµής. 
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Μοντέλο Ελεύθερου Χώρου (Free Space) 

Το πιο απλό µοντέλο µιας ραδιοζεύξης είναι αυτό της διάδοσης στον ελεύθερο χώρο. 

∆ηλαδή σε ένα χώρο άπειρης έκτασης µε οµοιογενή χαρακτηριστικά µε µηδενικές 

απώλειες. Η διάδοση και οι απώλειες σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο ονοµάζονται 

διάδοση ελεύθερου χώρου, αντίστοιχα. Αν µια κεραία εκποµπής βρίσκεται σε 

ελεύθερο χώρο, δηλαδή µακριά από την Γη ή από οποιαδήποτε εµπόδια, τότε αν έχει 

κέρδος Gr στην κατεύθυνση της κεραίας λήψης, η πυκνότητα ενέργειας σε µια 

απόσταση d της διαλεχθήσας κατεύθυνσης είναι : 
� = ����4�	
 

όπου PT η ισχύς τροφοδοσίας. Η διαθέσιµη ισχύς στην κεραία λήψης, η οποία έχει 

ενεργό επιφάνεια: 
� = �
�4�  

Είναι τότε       :� = ����
����  � =  ����

���� �����
�� � 

      

όπου GR το κέρδος της κεραίας λήψης. 

Σχηµατίζουµε το λόγο (µε την εξίσωση Friis): 

��� = ��� � �
4�	�


 

 

 

Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως εξίσωση ελεύθερου χώρου (free space equation)
2
. 

Χρησιµοποιώντας τη σχέση της ταχύτητας διάδοσης � = � × �  όπου το λ είναι το 

µήκος κύµατος και η f είναι η συχνότητα καταλήγουµε στην εξίσωση :  

��� = ��� � �
4��	�


 

 

Ο λόγος ΡΤ/PR ονοµάζεται απώλειες διάδοσης (ή απώλειες διαδροµής) στον 

ελεύθερο χώρο και εκφράζεται συνήθως σε dB. Από την εξίσωση παραπάνω 

µπορούµε να γράψουµε: 

�� 	!" = 10%&'() ����� = −10%&'��� �4�	�
� �
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Η εξίσωση δείχνει ότι η διάδοση ελεύθερου χώρου είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

τετραγώνου της απόστασης d.  

 

2.1.1. Απώλειες Λόγω Εδάφους 
 

Όπως φαίνεται το προηγούµενο µοντέλο δεν είναι επαρκές για τη µελέτη των 

πραγµατικών προβληµάτων διότι ο χώρος διάδοσης κάθε άλλο παρά απεριόριστος 

είναι ,εφόσον η διάδοση πραγµατοποιείται πάνω από την γήινη επιφάνεια, που 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς τη µορφολογία της (λόφοι, βουνά, νερό , 

δέντρα). Η ύπαρξή της γήινης επιφάνειας επιδρά στη διάδοση, διότι εµφανίζονται 

φαινόµενα ανακλάσεων και περιθλάσεων, που προκαλούν απώλειες και παρεµβολές 

στο λαµβανόµενο σήµα. Εποµένως, το µοντέλο της ελεύθερης διάδοσης χρήζει µιας 

επιπλέον διόρθωσης εφόσον λάβει υπόψη η επίδραση της γήινης επιφάνειας και των 

φυσικών ή τεχνικών εµποδίων πάνω της.  

 

2.1.1.1. Ανάκλαση 

Με τον όρο ανάκλαση περιγράφουµε το φαινόµενο που λαµβάνει χώρα όταν ένα 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα προσπίπτει πάνω σε εµπόδιο µε διαστάσεις πολύ 

µεγαλύτερες σε σχέση µε το µήκος κύµατος. Η συµβολή των κυµάτων µπορεί να 

προκαλέσει ελαφριά ενίσχυση του σήµατος ή διάλειψη λόγω της διαφορετικής φάσης 

που φτάνει το κύµα στον δέκτη. Η διαφορά φάσης προκύπτει επειδή η τελευταία 

επηρεάζεται από την απόσταση που έχει διατρέξει το κύµα και από τις ατµοσφαιρικές 

συνθήκες που επικρατούν κατά µήκος της τροχιάς του κύµατος. Το φαινόµενο αυτό 

ονοµάζεται φαινόµενο πολλαπλών διοδεύσεων (multipath propagation). 

 

2.1.1.2. Περίθλαση 

Η περίθλαση περιγράφει τα φαινόµενα που παρατηρούνται όταν ένα 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα ή αλληλεπιδρά µε ένα εµπόδιο ή προσπύπτει. Τα οπτικά 

κύµατα όταν προσπίπτουν σε ένα εµπόδιο δηµιουργούν διακριτές ή σκιασµένες 

περιοχές. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ανάλογα µε τη συχνότητα, το 

ραδιοηλεκτρικό µέγεθος του εµποδίου (σχέση µήκος κύµατος µε διαστάσεις) αλλά 

και τη γωνία πρόσπτωσης σε αυτό, µπορούν να ≪υπερπηδήσουν≫ το εµπόδιο µε 
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αντίτιµο την εµφάνιση απωλειών που ονοµάζονται απώλειες περίθλασης. Ο 

µηχανισµός όπου το ραδιοκύµα διαδίδεται πάνω και πίσω από τα εµπόδια βασίζεται 

στην αρχή του Huygen. Σύµφωνα µε την εν λόγω αρχή κάθε σηµείο ενός επιπέδου 

κύµατος λειτουργεί σαν µια σηµειακή πηγή σφαιρικής ακτινοβολίας. ∆ηλαδή, τµήµα 

του κύµατος που προσπίπτει στην κορυφή ενός εµποδίου λειτουργεί σαν 

δευτερογενής πηγή ακτινοβολίας που επιτρέπει την ακτινοβολία και πίσω από το 

εµπόδιο. 

 

2.1.3. ∆ιάδοση Σε Επιφάνεια Με Εµπόδια 
 

Όπως φαίνεται από τον ορισµό της, η περίθλαση αφορά την εκτροπή των 

ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων από την ευθύγραµµη διάδοση. Θεωρητικά οι χαµηλές 

συχνότητες υφίστανται εντονότερη περίθλαση από τις πιο υψηλές (ακριβώς το 

αντίθετο συµβαίνει µε την διάθλαση). Το φαινόµενο της περίθλασης όπως 

αναφέρθηκε είναι ένας πολύ βασικός µηχανισµός διάδοσης, και ένα δεν υπήρχε δεν 

θα ήταν δυνατή η διάδοση ηλεκτροµαγνητικών (αλλά και άλλων ειδών κυµάτων) 

γύρω από εµπόδια. 

Όπως είναι λογικό στις περισσότερες ρεαλιστικές περιπτώσεις τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά των περιοχών που εξετάζονται απέχουν πολύ από τις εξιδανικευµένες 

περιπτώσεις που περιγράφονται είτε στη διάδοση ελεύθερου χώρου (free space), είτε 

στη διάδοση σε λεία επίπεδη επιφάνεια (plane earth). Για παράδειγµα το έδαφος 

µεταξύ ποµπού και δέκτη συνήθως παρουσιάζει µια σειρά από ανωµαλίες, οι οποίες 

σχηµατικά περιγράφονται από την παρακάτω εικόνα : 

 

Εικόνα 2 Δείγμα ρεαλιστικής περίπτωσης ασύρματης ζεύξης 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις έχει να κάνει συνήθως µε 

την αντιστοιχία του ανώµαλου εδάφους σε ένα αντίστοιχο ισοδύναµο έδαφος το 

οποίο αποτελείται εµπόδια. Στο παράδειγµα του σχήµατος 10 µια τέτοια διαδικασία 
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µας οδηγεί σε ένα δεύτερο σχήµα στο οποίο οι εδαφικές ανωµαλίες περιβάλλονται 

από ορθογώνια εµπόδια δηλαδή : 

 

 

Εικόνα 3 Οι εδαφικές ανωμαλίες προσεγγίζονται από επίπεδα εμπόδια 

 

Το τελευταίο στάδιο στην µελέτη και επίλυση του προβλήµατος έχει να κάνει µε την 

απαλοιφή του ρεαλιστικού εδάφους και την συνέχεια της µελέτης στο προκύπτον 

σχήµα, το οποίο τώρα αποτελείται µόνο από ορθογώνια εµπόδια, και µπορούµε 

κάλλιστα να εφαρµόσουµε µια σειρά από ηλεκτροµαγνητικές ή εµπειρικές µεθόδους. 

Η τελική εικόνα στην συγκεκριµένη περίπτωση µοιάζει µε την παρακάτω : 

 

Εικόνα 4 Στο τελικό στάδιο το ανώμαλο έδαφος αποτελείται από ορθογώνια εμπόδια 

 

 

 

Για την περαιτέρω µελέτη τέτοιων περιπτώσεων πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας τις 

παρακάτω βασικές έννοιες. 
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2.1.4. Αρχή Huygen 
 

Όταν ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα συναντάει ένα εµπόδιο ή µια ασυνέχεια, η οποία 

είναι τόσο µικρή ώστε να µπορεί να χαρακτηριστεί ως αιχµή, τότε από τις εξισώσεις 

του Maxwell µπορούµε να καταλήξουµε σε µία χρήσιµη λύση του προβλήµατος η 

οποία ταυτίζεται µε την εξαγωγή της αρχής του Huygen. Το κεντρικό νόηµα της 

αρχής του Huygen είναι ότι κάθε σηµείο του µετώπου του κύµατος µπορεί να 

συµπεριφερθεί σαν µια πηγή δευτερεύοντος κύµατος. Αν όλα αυτά τα δευτερεύοντα 

κύµατα συνδυαστούν, δηµιουργούν ένα νέο µέτωπο κύµατος στην κατεύθυνση 

διάδοσης. Η περίθλαση οφείλεται στην διάδοση των δευτερευόντων κυµάτων στην 

περιοχή σκίασης του εµποδίου. Το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο θα είναι ίσο µε το 

άθροισµα όλων των δευτερευόντων κυµάτων στο χώρο γύρω από το εµπόδιο.  

Λεπτοµερέστερη περιγραφή της αρχής του Huygen δίνει τρεις εκδοχές :  

Η πρώτη εκδοχή αναφέρει ότι το µελλοντικό σχήµα ενός οποιουδήποτε µετώπου 

κύµατος µπορεί να προβλεφθεί εάν υποθέσουµε ότι (α) κάθε σηµείο του µετώπου 

εκπέµπει σφαιρικό κύµα και (β) σχηµατίσουµε την περιβάλλουσα όλων των 

επιµέρους σφαιρικών κυµάτων που εκπέµπονται. Εάν το µέσο δεν έχει επιφάνειες 

ασυνέχειας, το αποτέλεσµα θα είναι η παραγωγή ενός νέου µετώπου που είναι 

παράλληλο µε το αρχικό. Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να τονίσουµε ότι οι έννοιες 

της σκέδασης και της περίθλασης είναι σχεδόν ταυτόσηµες µε την διαφορά ότι η 

περίθλαση αναφέρεται σε αιχµηρά αντικείµενα ή εν γένει αιχµές. 

Υποθέτοντας ότι ένα επίπεδο κύµα προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια 

δύο ηµιάπειρων ισοτροπικών µέσων έχουµε την παρακάτω εικόνα : 

 

Εικόνα 5 Ερμηνεία διάθλασης με την αρχή Huygen – Α΄ εκδοχή 
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Αυτό που φαίνεται στο σχήµα είναι ότι τη στιγµή που το µέτωπο Wi προσπίπτει στο 

σηµείο Ο της διαχωριστικής επιφάνειας , οι προηγούµενες θέσεις το µετώπου O1 

έχουν ήδη ακτινοβολήσει σφαιρικά κύµατα, τα οποία στο σχήµα φαίνονται σαν 

ηµισφαίρια. Η περιβάλλουσα των σφαιρικών κυµάτων δίνει το επίπεδο Wd, που είναι 

και το µέτωπο του διαθλώµενου κύµατος. Προφανώς η κάθετη στο Wd ταυτίζεται µε 

τη διεύθυνση διάδοσης του διαθλώµενου κύµατος και διαφέρει από εκείνη του 

προσπίπτοντος. 

Η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται στο άνοιγµα που υπάρχει σε ένα αδιαφανές πέτασµα 

(εµπόδιο). Η αναφορά γίνεται στο σχήµα παρακάτω χωρίς απαραίτητα να επιµένουµε 

σε κυκλικό άνοιγµα ή σε επίπεδο προσπίπτον κύµα. 

  

 

Εικόνα 6 Άνοιγμα και αδιαφανές πέτασμα - Β΄ Εκδοχή 

Η δεύτερη εκδοχή αναφερόµενη στο παραπάνω σχήµα λέει ότι το κύµα δεξιά του 

πετάσµατος διαδίδεται σαν κάθε στοιχειώδης επιφάνεια dσ του ανοίγµατος να ήταν 

πηγή σφαιρικού κύµατος, όπου το µιγαδικό πλάτος του σφαιρικού κύµατος είναι σε 

µέτρο και σε φάση ίδιο µε το µιγαδικό πλάτος του προσπίπτοντος κύµατος στο 

σηµείο dσ. Κάθε σηµείο του ανοίγµατος επανεκπέµπει σφαιρικά κύµατα. Τα 

σφαιρικά κύµατα που δηµιουργούνται από την συµβολή των επανεκποµπών του 

ανοίγµατος είναι γνωστά µε την ονοµασία «κροσσοί συµβολής». Επίσης έχουν γίνει 

δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη αφορά ότι το προσπίπτον κύµα είναι ένα επίπεδο κύµα 

ενώ κάλλιστα θα µπορούσε να προέρχεται από µια σηµειακή πηγή αριστερά του 

πετάσµατος η οποία θα δηµιουργούσε σφαιρικό κύµα. Η δεύτερη έχει να κάνει µε την 
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κυµατική κατανοµή στο άνοιγµα του πετάσµατος η οποία σίγουρα θα εξαρτάται από 

το σχήµα ή το µέγεθος του ανοίγµατος, κάτι που εδώ έχει αγνοηθεί.  

Η τρίτη εκδοχή αποτελεί την µαθηµατική έκφραση της δεύτερης εκδοχής. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το κύµα fp σε οποιοδήποτε σηµείο Ρ δεξιά του 

ανοίγµατος επιφάνειας S δίνεται από το επιφανειακό ολοκλήρωµα : 

σϑ
λ προσπ d

r

e
f

j
f

S

rjk

p ⋅′⋅
′

⋅= ∫∫
′−

sin

 

Η παραπάνω αναφέρεται στο σχήµα που ακολουθεί : 

 

 

Εικόνα 7 Μαθηματική διατύπωση αρχής Huygen - Γ΄ Εκδοχή 

Από την παραπάνω προκύπτει ότι µε δεδοµένο το προσπίπτον κύµα fπροσπ µπορούµε 

να υπολογίσουµε το κύµα δεξιά του πετάσµατος fP. Το ολικό κύµα fP προκύπτει από 

την υπέρθεση όλων των συνεισφορά όλων των επιµέρους σφαιρικών κυµάτων r

e
rjk

′

′−

 

που προέρχονται από τα σηµεία του ανοίγµατος. Τέλος αν τοποθετήσουµε την αρχή 

Ο των συντεταγµένων στο µέσο του ανοίγµατος, τον άξονα Oz κάθετα στο πέτασµα 

και ενδιαφερόµαστε για την κατανοµή του fP κοντά στον άξονα Oz µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι 1sin ≅′ϑ .  

Υποθέτουµε τώρα ότι επίπεδο προσπίπτον κύµα συναντά ένα αδιαπέραστο και 

τελείως απορροφητικό εµπόδιο. Στο σχήµα που ακολουθεί µόνο ένα ηµιάπειρο 

µέτωπο του προσπίπτοντος κύµατος ΓΓ΄ συνεχίζει ως έχει. Η απλή θεωρία 
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ακτινοβολίας δεν προβλέπει ηλεκτροµαγνητικό πεδίο στην περιοχή ΒΓ. Η αρχή του 

Huygen όµως προβλέπει τη δηµιουργία δευτερευόντων κυµάτων από όλα τα σηµεία 

στο ΒΒ΄ και έτσι για παράδειγµα το σηµείο Ρ συµβάλλει στην σκιασµένη περιοχή µε 

το πεδίο να είναι το αποτέλεσµα της παρεµβολής όλων των δευτερευόντων κυµάτων. 

Στην πράξη γύρω από το άκρο του εµποδίου έχουµε καµπύλωση των ραδιοκυµάτων 

δηλαδή περίθλαση (diffraction).  

Το σχήµα που περιγράφει την διαδικασία είναι το εξής : 

 

Εικόνα 8 Περίθλαση στην άκρη ενός εμποδίου 

 

2.1.5. Ελλειψοειδές Ζώνες Fresnel 
 

Μερικές ενδιαφέρουσες αρχές σχετικές µε την περίθλαση προκύπτουν αν 

θεωρήσουµε ένα ποµπό (Τ) και ένα δέκτη (R) σε περιβάλλον ελεύθερου χώρου. 

Επίσης θεωρούµε ότι µεταξύ του ποµπού και του δέκτη παρεµβάλλεται ένα εµπόδιο 

το οποίο εκτείνεται σε άπειρο βάθος και φτάνει σε ενεργό ύψος h δηλαδή βρίσκεται 

κατά h µέτρα πάνω από την ευθεία που ενώνει τον ποµπό και τον δέκτη, η δε 

οριζόντια απόσταση του εµποδίου είναι d1 από τον ποµπό και d2 από τον δέκτη. Η 

διαφορά δρόµων ∆ µεταξύ της «διαδροµής περίθλασης» και της υποθετικής , εάν 

υπήρχε, διαδροµής άµεσης οπτικής επαφής µεταξύ ποµπού και δέκτη (line of sight) 

υπολογίζεται από τον τύπο : 
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Στην παραπάνω εξίσωση έχουν υποτεθεί 21 , ddh <<  και λ>>h  

Η διαφορά δρόµων ∆ καλείται επιπλέον απόσταση. 

 

Η διαφορά φάσης που αντιστοιχεί σε αυτή τη διαφορά δρόµων προκύπτει από τη 

σχέση : 
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Αναφερόµενοι στα σχήµατα που ακολουθούν έχουµε δύο περιπτώσεις γεωµετρίας. Η 

πρώτη αφορά την περίπτωση που ποµπός και δέκτης βρίσκονται στο ίδιο ύψος, ενώ η 

δεύτερη την περίπτωση που ποµπός και δέκτης βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη.  

 

 

 

 

 

Πρώτη περίπτωση : 

 

Εικόνα 9 Γεωμετρία περίθλασης με πομπό και δέκτη στο ίδιο ύψος 
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∆εύτερη περίπτωση : 

 

Εικόνα 10 Γεωμετρία περίθλασης με πομπό και δέκτη σε διαφορετικό ύψος 

Από τα παραπάνω σχήµατα προκύπτει άµεσα ότι αν xx =tan  που συµβαίνει για 

µικρές τιµές του x, τότε γβ +=a  και η γωνία α προκύπτει από τη σχέση : 

( )
21

21

dd

dd
ha

⋅

+
⋅=

  

Μια πιο απλή έκφραση για την εξίσωση (3.50) προκύπτει εάν χρησιµοποιήσουµε την 

αδιάστατη παράµετρο Fresnel – Kirchoff η οποία ορίζεται από τη σχέση : 
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ή χρησιµοποιώντας τη σχέση : 

( )21

212

dd
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λ
  

όπου α εκφρασµένο σε ακτίνια (rad). 

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει άµεσα η εξάρτηση της παραµέτρου Fresnel – 

Kirchoff από την διαφορά φάσης φ κατά τον τύπo : 

2

2
v⋅=

π
φ
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Οι σχέσεις αυτές δείχνουν ότι η διαφορά φάσης φ εξαρτάται από το ύψος και την 

θέση του εµποδίου καθώς και από την θέση και απόσταση του ποµπού και του δέκτη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουµε µετάδοση σε συνθήκες ελεύθερου χώρου 

(free space) είναι η διατήρηση µιας περιοχής γνωστής ως πρώτη ζώνη Fresnel η οποία 

θα πρέπει να είναι ελεύθερη από εµπόδια. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι κεραίες 

πρέπει να υψωθούν τόσο όσο χρειάζεται για να είναι η πρώτη ζώνη Fresnel ελεύθερη 

από εµπόδια. Εάν οι κεραίες βρίσκονται σχετικά χαµηλά µε την απευθείας διαδροµή 

µετάδοσης (line of sight) να περνά κοντά στην επιφάνεια της Γης σε κάποια 

ενδιάµεσα σηµεία, τότε η απώλεια του σήµατος είναι αρκετά µεγαλύτερη από την 

προβλεπόµενη απώλεια ελεύθερου χώρου, παρόλο που στην διαδροµή δεν υπάρχει 

κανένα εµπόδιο. Το ποσοτικό µέτρο που καθορίζει εάν έχουµε ή όχι εδαφικά εµπόδια 

και κατ’ επέκταση αν έχουµε ή όχι απώλειες περίθλασης (diffraction losses), δίνεται 

από τις ελλειψοειδείς ζώνες Fresnel. 

Οι ζώνες Fresnel αντιπροσωπεύουν συνεχόµενες περιοχές όπου τα δευτερεύοντα 

κύµατα έχουν µήκος διαδροµής από τον ποµπό στον δέκτη το οποίο είναι κατά ένα 

ακέραιο πολλαπλάσιο της τάξης του 2

λ
⋅n

 µεγαλύτερο από το συνολικό µήκος 

διαδροµής στην περίπτωση οπτικής επαφής µεταξύ ποµπού και δέκτη (line of sight). 

Θεωρούµε ένα επίπεδο µεταξύ ποµπού και δέκτη όπως φαίνεται στο σχήµα που 

ακολουθεί : 

 

 

Εικόνα 11 Ομόκεντροι κύκλοι που ορίζουν τις ελλειψοειδείς ζώνες Fresnel 
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Οι οµόκεντροι κύκλοι που έχουν σχεδιαστεί πάνω στο επίπεδο ανήκουν στον 

γεωµετρικό τόπο των εστιών δευτερευόντων κυµάτων τα οποία διαδίδονται προς τον 

δέκτη (R) έτσι ώστε το συνολικό µήκος διαδροµής να αυξάνεται κατά 2

λ

 ανά 

διαδοχικό κύκλο. Οι κύκλοι αυτοί καλούνται ζώνες Fresnel και η δράση τους στο 

τελικά λαµβανόµενο σήµα µπορεί να είναι είτε ωφέλιµη είτε καταστροφική. Η ακτίνα 

της n-οστής ζώνης Fresnel rn συναρτήσει των µεγεθών n, λ, d1, d2 προκύπτει από τον 

τύπο : 

( )21

21

dd

ddn
rn +

⋅⋅
⋅=

λ

  

Η εξίσωση αυτή αποτελεί προσεγγιστική σχέση και ισχύει εφόσον nrdd >>21, . Το 

συνολικό µήκος διαδροµής που διέρχεται από κάθε κύκλο είναι 2

λ
⋅n

, δηλαδή ο 

µικρότερος κύκλος αντιστοιχεί στην περίπτωση n = 1 . Για n = 1  το πλέον µήκος 

διαδροµής που αντιστοιχεί θα είναι κατά 2

λ

 µεγαλύτερο από την περίπτωση άµεσης 

οπτικής επαφής ποµπού και δέκτη (line of sight), και αντίστοιχα για 4,3,2=n  θα 

έχουµε πλεονάζον µήκος διαδροµής κατά 
λ

λ
λ 2,

2
3,

 κ.ο.κ ,πάντα σε σχέση µε την 

διαδροµή line of sight. Οι ακτίνες των ζωνών Fresnel µεγιστοποιούνται όταν το 

επίπεδο που βρίσκεται το εµπόδιο είναι στη µέση ακριβώς ποµπού και δέκτη, ενώ 

ελαττώνονται όσο το επίπεδο πλησιάζει είτε προς τη µεριά του δέκτη, είτε προς τη 

µεριά του ποµπού.  

Στις συνήθεις περιπτώσεις οι απώλειες περίθλασης οφείλονται στην παρεµπόδιση των 

δευτερευόντων κυµάτων όταν αυτά διέρχονται από ένα εµπόδιο. Η παρεµπόδιση 

σηµαίνει ότι µέρος της εκπεµπόµενης ενέργειας µπλοκάρεται στις ζώνες Fresnel µε 

αποτέλεσµα ένα κλάσµα της ενέργειας να φτάνει τελικά στον δέκτη. Στον δέκτη 

φτάνει τελικά όση ενέργεια έχει καταφέρει να περάσει χωρίς να παρεµποδίζεται 

συνολικά από όλες τις ζώνες Fresnel.  
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2.1.6. Μιγαδικό Ολοκλήρωµα Fresnel 
 

Είδαµε ότι ενώνοντας όλα τα σηµεία που έχουν την ιδιότητα να απέχουν παραπάνω 

σε σχέση µε το µήκος διαδροµής line of sight κατά ένα ακέραιο πολλαπλάσιο 2

λ

, 

έχουµε την οικογένεια των ελλειψοειδών ζωνών Fresnel. Οι εστίες αυτών των 

ελλείψεων είναι οι θέσεις του ποµπού (Τ) και του δέκτη (R) αντίστοιχα.  

Ανάλογα µε τις τιµές της γωνίας α και της παραµέτρου Fresnel – Kirchoff v, έχουµε 

τις παρακάτω περιπτώσεις περίθλασης αιχµής : 

 

 

 

Εικόνα 12 α. Γωνία α > 0 και παράμετρος v > 0 (άρα h > 0) 

 

 

Εικόνα 13 β. Γωνία α = 0 και παράμετρος v = 0 (άρα h = 0) 
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Εικόνα 14 γ. Γωνία α < 0 και παράμετρος v < 0 (άρα h < 0) 

 

Στην πράξη εάν ο όγκος στον οποίο περικλείεται η πρώτη ζώνη Fresnel είναι 

απαλλαγµένος από εµπόδια , τότε οι απώλειες περίθλασης γίνονται µηδαµινές και 

µπορούν να αγνοηθούν. Σε ρεαλιστικά σενάρια αρκεί το 55% της 1
ης

 ζώνης Fresnel 

να είναι ελεύθερο από εµπόδια, οπότε περαιτέρω «καθαρισµός» της ζώνης Fresnel 

από εµπόδια δεν έχει καµία ουσιαστική σηµασία όσο αφορά τις απώλειες περίθλασης. 

Στην πράξη η θεωρητική ανάλυση και ο ποσοτικός προσδιορισµός των απωλειών 

περίθλασης είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβληµα. Για αυτό το λόγο 

χρησιµοποιούνται συνήθως θεωρητικές προσεγγίσεις και παράλληλα γίνονται 

εµπειρικές διορθώσεις. Παρόλα αυτά έχουν προταθεί εκφράσεις που δίνουν τις 

απώλειες περίθλασης για σχετικά απλές περιπτώσεις, όπως η περίπτωση του ενός 

εµποδίου που περιγράφαµε στα παραπάνω σχήµατα. Αυτό είναι και το απλούστερο 

µοντέλο που ισχύει για τον υπολογισµό των απωλειών περίθλασης, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις όταν η σκίαση γίνεται από ένα µονάχα αντικείµενο όπως ένας λόφος ή 

ένα βουνό, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί άφοβα η σχηµατική αναπαράσταση που 

παρουσιάσαµε πιο πάνω.  

Ο ποσοτικός προσδιορισµός του ηλεκτρικού πεδίου γίνεται µε τη βοήθεια του 

µιγαδικού ολοκληρώµατος Fresnel F(v), το οποίο αποτελεί και συνάρτηση της 

παραµέτρου Fresnel – Kirchoff v. Στηριζόµενοι στην αρχή του Huygen όπου το πεδίο 

υπολογίζεται στην περιοχή σκίασης του εµποδίου από την συµβολή των 

δευτερευόντων πηγών κύµατος και αν Eo  είναι η τιµή του πεδίου κάτω από συνθήκες 

ελεύθερου χώρου και απουσία τόσο του εδάφους, όσο και του εµποδίου, το 

περιθλώµενο πεδίο θα δίνεται από τη σχέση : 
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( ) ( )
∫
∞








 −+
==

vo

d dt
tjj

vF
E

E

2
exp

2

1
2π

  

Το κέρδος περίθλασης που οφείλεται στην παρουσία του εµποδίου συγκρινόµενο µε 

το ηλεκτρικό πεδίο ελεύθερου χώρου δίνεται από τη σχέση : 

( ) ( )vFdBGd 10log20⋅=
  

Η γραφική παράσταση του Gd συναρτήσει του v πραγµατοποιήθηκε µε το 

υπολογιστικό πακέτο Mathematica και φαίνεται παρακάτω :  

 

Εικόνα 15 Γραφική παράσταση του Gd συναρτήσει του v 

Ο κώδικας για αυτή την γραφική παράσταση είναι η γραµµή : 

 

 

2.1.6.1. Απώλειες Περίθλασης 

Το πρόβληµα του υπολογισµού των απωλειών περίθλασης είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκο και δύσκολο σε βαθµό που για τον υπολογισµό τους συνήθως 

χρησιµοποιούνται γραφικές ή αριθµητικές λύσεις. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις 

χρησιµοποιούνται και νοµογράµµατα που µπορούν να αναζητηθούν στην 

βιβλιογραφία. Μια προσεγγιστική λύση στο θέµα έχει προταθεί από τον Lee, µε τη 
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βοήθεια της οποίας επιτρέπεται ο υπολογισµός των απωλειών περίθλασης µε κάποιο 

ενδεικτικό σφάλµα. 

Ο τύπος του Lee δίνει τις απώλειες περίθλασης συναρτήσει της παραµέτρου Fresnel – 

Kirchoff v κατά τις σχέσεις που ακολουθούν :  

( ) 0=dBGd                                                                             1−≤v     

( ) ( )vdBGd ⋅−⋅= 62,05,0log20 10                                      01 ≤≤− v    

( ) ( )( )vdBGd ⋅−⋅⋅= 95,0exp5,0log20 10                                10 ≤≤ v   

( ) ( ) 




 ⋅−−−⋅= 2

10 1,038,01184,04,0log20 vdBGd

       4,21 ≤≤ v   

( ) 






⋅=
v

dBGd

225,0
log20 10

                                                  4,2>v   

Μια πρόχειρη γραφική παράσταση των απωλειών περίθλασης όπως ορίζονται από 

τον τύπο του Lee χρησιµοποιώντας τυπικές τιµές ακολουθεί παρακάτω : 

 

Εικόνα 16 Απώλειες περίθλασης με τον τύπο του Lee 

 

Οι µέθοδοι που ακολουθούν αναφέρονται σε περιπτώσεις που έχουµε περισσότερα 

του ενός εµπόδια τα οποία εµποδίζουν την άµεση οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και 

δέκτη. 
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Γραφική παράσταση απωλειών περίθλασης µε τον προσεγγιστικό τύπο του Lee
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2.1.7. Μέθοδος Bullington 
 

Παρουσιάζουµε την µέθοδο Bullington αναφερόµενοι στο παρακάτω σχήµα : 

 

Εικόνα 17 Μέθοδος Bullington 

 

Η µέθοδος Bullington αναφέρεται σε δύο εµπόδια Ο1 και Ο2 τα οποία εµποδίζουν την 

άµεση οπτική επαφή µεταξύ του ποµπού (T) και του δέκτη (R). Η πρόταση που 

γίνεται για την επίλυση του προβλήµατος είναι η αντικατάσταση των εµποδίων O1 

και Ο2 από ένα ισοδύναµο εµπόδιο το οποίο τοποθετείται στο σηµείο που τέµνονται 

οι ακτίνες από κάθε εµπόδιο χωριστά στην νοητή προέκταση του ορίζοντα. Η θέση 

του «ισοδύναµου εµποδίου» καθορίζεται πλήρως τόσο οριζοντίως όσον αφορά τις 

αποστάσεις από τον ποµπό (T) και τον δέκτη (R), όσο και καθέτως όσον αφορά το 

ύψος του.  

Έτσι το πρόβληµα των δύο εµποδίων ανάγεται σε πρόβληµα ενός εµποδίου και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι σχέσεις που προαναφέρθηκαν. Η απλότητα της 

µεθόδου έχει σαν αποτέλεσµα µερικές φορές τα αποτελέσµατα να είναι περισσότερο 

αισιόδοξα από αυτό που τελικά συµβαίνει στην πράξη. Έτσι χρησιµοποιώντας την 

µέθοδο Bullington πρέπει να έχουµε υπόψιν µας ότι έχουµε πιθανότητα να 

οδηγηθούµε σε µεγάλα σφάλµατα αφού βάσει της µεθόδου οδηγούµαστε στο να 

«αγνοούµε» βασικά εµπόδια αντικαθιστώντας τα µε άλλα. Κατά συνέπεια πρέπει να 

την χρησιµοποιούµε µε προσοχή. 
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2.1.8. Μέθοδος Epstein – Peterson 
 

Θεωρούµε την παρακάτω διάταξη που περιλαµβάνει τρία εµπόδια Ο1, Ο2, Ο3 µεταξύ 

ποµπού (T) και δέκτη (R) : 

 

Εικόνα 18  Μέθοδος Epstein – Peterson 

 

Η µέθοδος Epstein - Peterson ακολουθεί µια µεθοδολογία που θυµίζει την µέθοδο της 

επαλληλίας. Υπολογίζει χωριστά την εξασθένηση για κάθε εµπόδιο χωριστά και 

ισχυρίζεται ότι η συνολική απώλεια προκύπτει ως το άθροισµα των επιµέρους 

εξασθενήσεων. Υποθέτουµε ότι το ενεργό ύψος των εµποδίων Ο1 και Ο3 είναι h1 και 

h2 αντίστοιχα. Σχεδιάζουµε µια γραµµή από τον ποµπό στην κορυφή του εµποδίου Ο2. 

Οι απώλειες για το εµπόδιο Ο1 µπορούν να υπολογιστούν συναρτήσει των µεγεθών 

( )121 ,,
1

hddfLO =
. Εν συνεχεία ενώνουµε τις κορυφές Ο1 και Ο2 και θεωρούµε ως 

ενεργό ύψος του Ο2 το ύψος πάνω από αυτή την νοητή γραµµή. Έτσι υπολογίζονται 

οι απώλειες για το εµπόδιο Ο2 συναρτήσει των µεγεθών 
( )232 ,,

2
hddfLO =

. Με την 

ίδια λογική υπολογίζεται και η απώλεια για το εµπόδιο Ο3 ενώνοντας την κορυφή των 

Ο2, Ο3 µε τον δέκτη (R), και η οποία προκύπτει συναρτήσει των µεγεθών 

( )243 ,,
3

hddfLO =
.  Η συνολική απώλεια προκύπτει από τη σχέση :  

321 OOO LLLL ++=
  

Η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που έχουµε ένα ή περισσότερα 

εµπόδια να διεισδύουν κάτω από τη διαδροµή στις χαµηλότερες ζώνες Fresnel. Όταν 
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οι παράµετροι Fresnel – Kirchoff είναι πολύ µεγαλύτερες από τη µονάδα η µέθοδος 

παρουσιάζει σηµαντικά σφάλµατα. 

 

2.1.9. Μέθοδος Deygout 
 

Η µέθοδος Deygout ονοµάζεται και µέθοδος βασικής κορυφής. Υποθέτουµε ότι 

έχουµε τρία εµπόδια όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα : 

 

Εικόνα 19 Μέθοδος Deygout (βασικής κορυφής) 

Η κεντρική ιδέα στη µέθοδο Deygout είναι να βρούµε ποιο από τα εµπόδια (κορυφές) 

είναι το βασικό. Για αυτό το σκοπό υπολογίζεται για κάθε κορυφή χωριστά η 

παράµετρος Fresnel – Kirchoff v, θεωρώντας ότι οι υπόλοιπες δεν υπάρχουν. Στο 

σχήµα 25 οι υπολογισµοί θα γίνουν για τις διαδροµές TO1R , TO2R, TO3R. Από τους 

υπολογισµούς κάποια κορυφή θα έχει την µεγαλύτερη τιµή v, και θα θεωρηθεί ως 

βασική. Για παράδειγµα αν προκύψει βασική κορυφή η O2, οι απώλειες περίθλασης 

για τις Ο1 και Ο3 βρίσκονται ως προς µια γραµµή που ενώνει την βασική κορυφή µε 

τον ποµπό (T) και τον δέκτη (R). Προσθέτοντας αυτές τις απώλειες στην απώλεια 

βασικής κορυφής προκύπτει η συνολική απώλεια περίθλασης.  

Αν η διαδροµή έχει περισσότερα εµπόδια και πάλι θα πρέπει να αθροίσουµε τις 

ξεχωριστά υπολογιζόµενες απώλειες από όλα τα εµπόδια κατά σειρά φθίνοντος v. Αν 

µεταξύ του ποµπού (Τ) και της βασικής κορυφής (O2) υπάρχουν 2 εµπόδια πρέπει να 

βρούµε ποιο από τα δυο είναι η δευτερεύουσα βασική κορυφή βρίσκοντας την 

απώλεια περίθλασης και εν συνεχεία υπολογίζοντας την πρόσθετη απώλεια µε την 
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µέθοδο που ήδη περιγράψαµε για τα υπόλοιπα εµπόδια. Συνήθως η συνολική απώλεια 

υπολογίζεται ως άθροισµα τριών συνιστωσών, των απωλειών βασικής κορυφής, και 

των δευτερευόντων βασικών κορυφών που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της.  

Η µέθοδος Deygout παρουσιάζει σφάλµατα και αποκλίσεις όταν έχουµε µεγάλο 

αριθµό εµποδίων, ή όταν τα εµπόδια είναι πολύ κοντά µεταξύ τους. Για αυτές τις 

περιπτώσεις µπορούν να αναζητηθούν διορθωτικοί τύποι στην βιβλιογραφία. 

 

2.1.10. Μοντέλο Egli 
 

Το µοντέλο του Egli στην πραγµατικότητα αποτελεί µια προσθήκη στο µοντέλο 

διάδοσης λείας επίπεδης επιφανείας (plane earth). Μετά από σειρά µετρήσεων πάνω 

από ανώµαλο έδαφος σε µικρή περιοχή ο Egli κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µέση 

ισχύς είναι αντιστρόφως ανάλογη της τέταρτης δύναµης της απόστασης από τον 

ποµπό (T). Εκτός αυτού όµως παρατήρησε ότι υπάρχει και ένας επιπλέον παράγοντας 

απώλειας β, ο οποίος εξαρτάται από τη συχνότητα και από τη φύση του εδάφους. Ο 

παράγοντας αυτός προστέθηκε πολλαπλασιαστικά στο µοντέλο διάδοσης επίπεδης 

επιφανείας (plane earth). 

Η σχέση που έδωσε είναι η παρακάτω : 

β⋅






 ⋅
⋅⋅=

2

2d

hh
GGL RT

RT

  

Ο παράγοντας β δίνεται από τον τύπο : 

2

40








=

f
β

  

όπου τo f είναι σε MHz.  

∆ηλαδή σε αυτή τη σχέση τα 40 MHz έχουν θεωρηθεί η αναφορική συχνότητα στην 

οποία ανεξάρτητα από µεταβολές στην επιφάνεια του εδάφους η µέση απώλεια 

ταυτίζεται µε την απώλεια του µοντέλου επίπεδης επιφανείας. Ο Egli θεωρεί ότι ο 

παράγοντας β είναι συνάρτηση της ανωµαλίας του εδάφους. Υποθέτοντας ότι το 

εδαφικό ύψος ακολουθεί κανονική λογαριθµική κατανοµή γύρω από τη µέση τιµή του 

και συσχετίζοντας την σταθερή απόκλιση του β µε αυτή της διακύµανσης του 

εδάφους προκύπτει µια οικογένεια ευθειών, η οποία δείχνει πώς το β εκτρέπεται από 
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τη µέση τιµή του στα 40 MHz, σαν συνάρτηση του εδαφικού παράγοντα και της 

συχνότητας µετάδοσης. 

Σε γενικές γραµµές η µέθοδος Egli προέρχεται από εµπειρικές µετρήσεις και δεν 

λαµβάνει υπόψιν της απώλειες περίθλασης. Ακολουθεί το µοντέλο επίπεδης 

επιφανείας και θεωρεί λογαριθµική µεταβολή της µέσης απώλειας σήµατος σε µια 

µικρή περιοχή. 

 

2.1.11. Μέθοδος Joint Radio Committee (JRC) 
 

Η µέθοδος Joint Radio Committee (JRC) προέρχεται από τους Edwards, Durkin και 

Dadson. Πίσω από την µέθοδο βρίσκεται ένα υπολογιστικό πρόγραµµα το οποίο 

χρησιµοποιεί τοπογραφικά δεδοµένα λαµβάνοντας διαστήµατα αναφοράς τάξης 

µισού χιλιοµέτρου. Αναφερόµαστε στο σχήµα που ακολουθεί : 

 

Εικόνα 20 Μέθοδος JRC - Πίνακας εδαφικών υψομέτρων 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα τοπογραφικά δεδοµένα δηµιουργείται η διαδροµή µεταξύ 

ποµπού (Τ) και δέκτη (R) µε τη µέθοδο των παρεµβολών σε γειτονικές γραµµές, 

στήλες και διαγώνιες. Οι θέσεις και τα ύψη των εµποδίων είναι καθορισµένα και ο 

αλγόριθµος εξετάζει κατά πόσο υπάρχει οπτική επαφή και εάν οι ζώνες Fresnel είναι 

ελεύθερες από εµπόδια στην παραπάνω διαδροµή. Εφόσον οι δύο προϋποθέσεις 

ικανοποιούνται η συνολική απώλεια προκύπτει από τον τύπο : 

( )PF LLL ,max=   

LF : Οι απώλειες ελεύθερου χώρου (free space loss) 

LP : Οι απώλειες επίπεδης επιφανείας (plane earth) 
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Αν δεν υπάρχει οπτική επαφή, ή η ζώνη Fresnel δεν είναι ελεύθερη από εµπόδια ο 

αλγόριθµος υπολογίζει τις απώλειες περίθλασης LD (diffraction loss) και η συνολική 

απώλεια δίνεται από : 

( ) DPF LLLL += ,max   

Αν έχουµε µέχρι τρεις κορυφές για τον υπολογισµό του LD χρησιµοποιούµε την 

µέθοδο Epstein–Peterson, ενώ για περισσότερες από τρεις κορυφές χρησιµοποιούµε 

τη µέθοδο Bullington ισοδύναµου εµποδίου. Κατά τον υπολογισµό των απωλειών 

επίπεδης επιφανείας υπάρχει περίπτωση να έχουµε σφάλµατα εξαιτίας του γεγονότος 

ότι το επίπεδο αναφοράς για το ύψος της κεραίας λαµβάνεται αυτό που περνάει από 

τη βάση του ποµπού µε το µικρότερο ύψος εδάφους. Το πραγµατικό επίπεδο 

ανάκλασης καθορίζεται µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ως η γραµµή που 

ταιριάζει καλύτερα στο έδαφος µεταξύ ποµπού και δέκτη.  

Ένας επιπλέον περιορισµός της µεθόδου JRC είναι ότι δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της τις 

απώλειες που οφείλονται στα δέντρα και στα κτίρια. Ωστόσο µπορούν να 

αναζητηθούν κατάλληλες τροποποιήσεις στην βιβλιογραφία.  
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2.1.12. Μοντέλο Blomguist – Ladell 
 

Το µοντέλο Blomquist – Ladell (1974) προτείνει µια διαφορετική διατύπωση για τον 

υπολογισµό των απωλειών σύµφωνα µε τον τύπο :  

( ) 22

DFPF LLLLL +−′+=
  

LF : Οι απώλειες ελεύθερου χώρου (free space loss) 

L΄P : Οι τροποποιηµένες απώλειες στις οποίες συµπεριλαµβάνονται απώλειες εξαιτίας 

της τροπόσφαιρας ή της καµπυλότητας της Γης. 

LD : Οι απώλειες περίθλασης υπολογισµένες µε τη µέθοδο Epstein – Peterson.  

 

Όταν ( )FPD LLL −′>>  η (3.68) γράφεται : 

DF LLL +=   

Τέλος όταν η διαδροµή δεν έχει εµπόδια (LD = 0dB) δίνει : 

PLL ′=   

Μια σηµαντική παρατήρηση είναι η οµοιότητα των σχέσεων του µοντέλου JRC µε τις 

σχέσεις του µοντέλου Blomquist – Ladell. 
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2.1.13. Σκέδαση 
 

Το φαινόµενο της σκέδασης συµβαίνει όταν το µέσο στο οποίο ταξιδεύει το 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα αποτελείται από µεγάλο πλήθος εµποδίων ανά µονάδα 

όγκου, που έχουν ίσες ή µικρότερες διαστάσεις σε σχέση µε το µήκος κύµατος. 

Αποτέλεσµα της σκέδασης είναι η επανεκποµπή της ενέργειας του ποµπού προς 

πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα κύµατα που οφείλονται στην σκέδαση 

παράγονται συνήθως από αιχµηρές επιφάνειες, µικρά αντικείµενα, ενώ ενδεικτικά 

παραδείγµατα στην καθηµερινή ζωή αποτελούν τα σήµατα οδικής κυκλοφορίας, οι 

λαµπτήρες φωτισµού των δρόµων, το φύλλωµα των δένδρων κλπ.  

Αποτέλεσµα της σκέδασης είναι η ενίσχυση του σήµατος που λαµβάνεται στον δέκτη 

και η οποία δεν δικαιολογείται από τις µεθόδους διάδοσης της ανάκλασης ή της 

περίθλασης που περιγράψαµε παραπάνω.  

Το µέτρο τραχύτητας µιας επιφάνειας καθορίζεται από το κριτήριο του Rayleigh. 

∆οθείσας της γωνίας πρόσπτωσης θi και του µήκους κύµατος λ, το κριτήριο καθορίζει 

µια επιφάνεια προεξοχής που έχει κρίσιµο ύψος hC το οποίο δίνεται από τον τύπο : 

i

ch
θ

λ
sin8⋅

=
  

Η επιφάνεια θεωρείται λεία αν το µέσο ύψος της προεξοχής της επιφανείας είναι 

µικρότερο από το κρίσιµο ύψος hC  (h < hC). Αν όµως το µέσο ύψος της προεξοχής 

της επιφάνειας είναι µεγαλύτερο από το κρίσιµο ύψος hC (h > hC), τότε η επιφάνεια 

θεωρείται τραχεία.  

 

2.1.14. Μοντέλο RCS (Radar Cross Section) 
 

Όταν σε ένα ραδιοδίαυλο έχουµε µεγάλα σε διαστάσεις και αποµακρυσµένα εµπόδια, 

η πρόβλεψη της ισχύος του σκεδαζόµενου σήµατος απαιτεί ακριβή γνώση της θέσης 

των εµποδίων. Το σκεδαζόµενο πεδίο µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την 

γεωµετρική θεωρία της περίθλασης, ή ανάλογες θεωρίες από την οπτική φυσική. 

Εξίσου σηµαντικός παράγοντας της σκέδασης είναι η παράµετρος της ραδιοτοµής -  

Radar Cross Section (RCS). Ο παράγοντας RCS ορίζεται από τον λόγο της 

πυκνότητας ισχύος του σκεδαζόµενου σήµατος κατά τη διεύθυνση του δέκτη προς 
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την πυκνότητα ισχύος του προσπίπτοντος ραδιοκύµατος στο αντικείµενο που 

προκαλεί την σκέδαση. Το RCS έχει διαστάσεις επιφανείας (m
2
). 

Εάν βασιστούµε στην δισδιάστατη εξίσωση ραντάρ µπορούµε να υπολογίσουµε σε 

αστικό περιβάλλον ποια θα είναι η λαµβανόµενη ισχύ εξαιτίας της σκέδασης στο 

µακρινό πεδίο τόσο του ποµπού (Τ) όσο και του δέκτη (R). Η δισδιάστατη εξίσωση 

ραντάρ προβλέπει διάδοση ελεύθερου χώρου στην οποία το ηλεκτροµαγνητικό κύµα 

σκεδάζεται από ένα αντικείµενο και επιστρέφει ξανά πίσω στην πηγή εκποµπής του. 

Η έκφραση για το λαµβανόµενο σήµα δίνεται από τον τύπο : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )RTTTR ddmdBRCSdBiGdBmPdBmP ⋅⋅−⋅−⋅+⋅++= 1010

2

10 log204log30log20 πλ
  

Η σχέση (3.72) αποτελεί την έκφραση για την λαµβανόµενη ισχύ στο µοντέλο RCS. 

Οι αποστάσεις dT(m) , dR(m) εκφράζουν την απόσταση του σκεδαστή από τον ποµπό 

και τον δέκτη αντίστοιχα. Η µεταβλητή RCS τοποθετείται σε µονάδες dB·m
2
 και 

προσεγγίζεται από την επιφάνεια του σκεδαστή εκφρασµένη σε dB µε αναφορά σε 

επιφάνεια εµβαδού 1 m
2
. Με το µοντέλο RCS µπορεί να προβλεφθεί η λαµβανόµενη 

ισχύς σε περιβάλλοντα όπου τον ρόλο του σκεδαστή παίζουν αντικείµενα µεγάλων 

διαστάσεων όπως κτίρια µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους. Τυπικές τιµές για το RCS 

ανάλογα µε το αντικείµενο που προκαλεί την σκέδαση µπορούν να αναζητηθούν σε 

πίνακες. 

 

Πόλωση 

Η πόλωση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, δηλαδή η τροχιά που διαγράφεται από 

το άκρο του διανύσµατος Ε επηρεάζει τους συντελεστές ανάκλασης, άρα και τον 

τρόπο που υπολογίζεται το ανακλώµενο πεδίο αφού µεταβολή στον συντελεστή 

ανάκλασης σηµαίνει και µεταβολή στο µέτρο του πεδίου. Η πόλωση ή ο γεωµετρικός 

τόπος που διαγράφεται από το άκρο του διανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου στην 

περίπτωση που έχουµε να κάνουµε µε ασύρµατες επικοινωνίες µπορεί να είναι είτε 

ελλειπτική, είτε κυκλική (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη), και φυσικά αν είναι 

γραµµική θα είναι είτε κατακόρυφη είτε οριζόντια. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

δυνατό να µπορέσουµε να αναλύσουµε µια κυκλική πόλωση ή µια ελλειπτική πόλωση 

στην γενική περίπτωση σε µία οριζόντια και µια κατακόρυφη.  

Στα περισσότερα ασύρµατα συστήµατα επικοινωνιών προτιµάται η γραµµική πόλωση 

και µάλιστα ο προσανατολισµός είναι οριζόντιος ή κάθετος ανάλογα µε την 
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περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια µε την σχεδίαση έξυπνων κεραιών (smart antennas) 

υπάρχει η τάση η πόλωση που χρησιµοποιείται να γίνει κυκλική ή ελλειπτική. 

Προφανώς η ελλειπτική πόλωση έχει κάποια πλεονεκτήµατα ειδικά εφόσον η δέσµη 

της κεραίας είναι πλέον κατευθυνόµενη και ίσως παρουσιάζει και λιγότερες απώλειες 

κατά την διάδοση. Το τίµηµα για αυτό το κέρδος είναι αυξηµένη πολυπλοκότητα της 

κεραίας του δέκτη αλλά και του ποµπού. 

 

Η Έννοια Του Εµπειρικού Μοντέλου 

Στις περισσότερες πρακτικές περιπτώσεις όπου µελετώνται είτε ασύρµατα τοπικά 

δίκτυα (WLAN’s) είτε συστήµατα κινητών τηλεπικοινωνιών έχει µεγάλη σηµασία να 

µπορεί ο µελετητής να προσδιορίσει ποσοτικά είτε τον λόγο T

R

P

P

 είτε ισοδύναµα την 

έκφραση T

R

P

P
L 10log10⋅=

, η οποία ταυτίζεται µε τις απώλειες του σήµατος σε dB 

κατά την διάδοση του στον εκάστοτε χώρο που µελετάται. Η γνώση των παραπάνω 

µεγεθών επιτρέπει στον µελετητή να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

ικανοποιούνται µια σειρά από προδιαγραφές τις οποίες έχει ορίσει από πριν. Οι 

προδιαγραφές έχουν να κάνουν ενδεικτικά µε την στάθµη του σήµατος που πρέπει να 

υπερβαίνει µια ορισµένη τιµή, µε τις τιµές του ηλεκτρικού ή του µαγνητικού πεδίου 

οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν ορισµένες προδιαγραφές ασφαλείας, µε την 

πυκνότητα ισχύος του σήµατος που φτάνει σε κάθε σηµείο του χώρου που µελετάται 

κλπ. Ειδικά για την πυκνότητα ισχύος που σε απόσταση d από τον ποµπό δίνεται από 

τις σχέσεις : 

( )
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πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
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Συγκεντρώνοντας όλες τις παραπάνω έννοιες, και κυρίως τα µεγέθη άµεσου 

ενδιαφέροντος, όπως είναι ο λόγος λαµβανόµενου (PR) προς εκπεµπόµενου (PT) 

σήµατος ή η έκφραση για τις απώλειες σήµατος T

R

P

P
L 10log10⋅=

, µπορούµε να 

διατυπώσουµε εκτενώς µια σειρά από µοντέλα ράδιο-διάδοσης. Στα µοντέλα 

περιλαµβάνονται βασικά µεγέθη της ασύρµατης ζεύξης όπως η συχνότητα, η 

απόσταση, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, ήτοι το ύψος του ποµπού και του δέκτη, 

χαρακτηριστικά εκποµπής όπως ισχύς ποµπού και δέκτη ή τα κέρδη των κεραιών που 

εµπλέκονται στην ασύρµατη ζεύξη. Οι µέθοδοι αυτοί, που στην ουσία είναι µια σειρά 

µαθηµατικών τύπων, συγκροτούν την έννοια του εµπειρικού µοντέλου.   

 

Εξαγωγή Εµπειρικού Μοντέλου 

Τα περισσότερα γνωστά εµπειρικά µοντέλα που σχετίζονται µε την ασύρµατη 

διάδοση έχουν προκύψει σαν συνδυασµός είτε αναλυτικών υπολογιστικών µεθόδων, 

είτε εµπειρικών µετρήσεων και προσεγγίσεων. Ο πυρήνας για την εξαγωγή ενός 

εµπειρικού µοντέλου είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αναπαραγωγή µιας ευθείας 

που έχει προκύψει κατόπιν µετρήσεων του λαµβανόµενου σήµατος µε τη βοήθεια 

ενός µαθηµατικού τύπου. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια µαθηµατικής αναπαραγωγής 

των µετρήσεων. Με αυτό τον τρόπο ο κύριος άξονας ενός εµπειρικού µοντέλου έχει 

να κάνει µε την ακρίβεια των πειραµατικών µετρήσεων οι οποίες πραγµατοποιούνται 

στο περιβάλλον που µελετάται. Αυτό έχει το πλεονέκτηµα ότι οι περισσότεροι 

πολύπλοκοι παράγοντες που υπεισέρχονται κατά την ασύρµατη διάδοση γίνονται 

αντικείµενο της µέτρησης που λαµβάνει χώρα και όχι αντικείµενο πρόβλεψης από 

αυτόν που εκπονεί την µελέτη. Συγχρόνως όµως αποτελεί και µειονέκτηµα, γιατί 

εσφαλµένες µετρήσεις από κάποιον παράγοντα που δεν λήφθηκε υπ’ όψιν µπορούν 

να οδηγήσουν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Για αυτό το λόγο όταν 

πραγµατοποιούνται µετρήσεις για την εξαγωγή ενός εµπειρικού µοντέλου γίνεται 

προσπάθεια να εξασφαλίζεται όσο αυτό είναι δυνατό η αξιοπιστία των µετρούµενων 

µεγεθών.  

Ένας ενδεικτικός τρόπος είναι η µακρόχρονη µέτρηση του χώρου που πρόκειται να 

µελετηθεί εις βάρος της άµεσης εξαγωγής του εµπειρικού µοντέλου. Επιπλέον όταν 

πραγµατοποιούνται µετρήσεις πρέπει να γίνονται σε πολλές και διαφορετικές 

συχνότητες, αφού τυχόν αλλαγή σε µια διαφορετική συχνότητα από τη συχνότητα 
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στην οποία εκτελείται η µέτρηση επηρεάζει κατά πολύ τα συµπεράσµατα. Αυτή είναι 

µια ακόµα αδυναµία των εµπειρικών µοντέλων. ∆ηλαδή το γεγονός ότι έχουν 

προέλθει από σειρά µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε συγκεκριµένη συχνότητα 

και σε συγκεκριµένο περιβάλλον κάνει δύσκολη και επικίνδυνη την χρήση τους σε 

άλλες συχνότητες ή σε διαφορετικό περιβάλλον. Πολλά µοντέλα που ισχύουν σε ένα 

περιβάλλον ενδέχεται να είναι τελείως εσφαλµένα και να οδηγούν σε λάθος 

συµπεράσµατα όταν εφαρµοστούν σε ένα άλλο περιβάλλον, µολονότι τα δύο 

περιβάλλοντα µπορεί παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες ως προς τα γεωµετρικά ή 

άλλα χαρακτηριστικά. 

Σήµερα χρησιµοποιούνται ευρέως µερικά κλασικά µοντέλα διάδοσης όπως το 

µοντέλο ελεύθερου χώρου, ή το µοντέλο επίπεδης επιφανείας και τα οποία είναι 

αρκετά στην περίπτωση που µελετάται µια µεγάλου µεγέθους περιοχή κάλυψης. 

Επίσης τα παραπάνω βασικά µοντέλα χρησιµοποιούνται µε κατάλληλες 

τροποποιήσεις για την εξαγωγή άλλων εµπειρικών µοντέλων. 
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2.2. Μοντέλα ∆ιάδοσης 
 

Στα δίκτυα που στηρίζονται σε ασύρµατες συνδέσεις η µορφολογία του εδάφους 

επηρεάζει σηµαντικά το σχεδιασµό τους. Τα κτίρια, τα δέντρα, τα βουνά ή άλλα 

εµπόδια πρέπει οπωσδήποτε να υπολογίζονται στις απώλειες του σήµατος. 

Τα διάφορα µοντέλα που υπάρχουν διαφέρουν ως προς την ακρίβεια, την 

πολυπλοκότητα καθώς και την προσέγγιση που κάνουν στον υπολογισµό των 

απωλειών του σήµατος. Είναι απαραίτητο κατά την παρουσίαση κάθε µοντέλου να 

αναφέρονται οι συχνότητες τις οποίες καλύπτει, τα υψοµετρικά στοιχεία του δέκτη 

και του ποµπού και η οριζόντια απόστασή τους που καλύπτει. 

Οι εξωτερικοί χώροι χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες: 

• Ανοιχτός χώρος: Περιοχή εκτός πόλεων συνήθως αγροτική µε ακατέργαστο 

έδαφος, µικρές και λίγες κατοικίες, αποθήκες και λίγο πληθυσµό. 

• Βιοµηχανικός χώρος: Περιοχή µε µεγάλες µονάδες βιοµηχανιών, αγροτικές 

εγκαταστάσεις και καλώδια µεταφοράς υψηλής τάσης ρεύµατος. 

• Ηµιαστικός χώρος: Περιοχή µε κτίρια επαγγελµατικά ή στέγασης, εµπορικά 

κέντρα, αποθήκες και µεσαία κυκλοφορία αυτοκινήτων. 

• Μικρο-µεσαία πόλη: Περιοχή µε αρκετό πληθυσµό, ψηλά κτίρια και 

βιοµηχανικές ζώνες. 

• Μεγάλη πόλη: Περιοχή µε τεράστιο πληθυσµό, πολύ ψηλά κτίρια, κίνηση και 

βαριές βιοµηχανίες. 
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2.2.1. Μοντέλο Okumura – Hata 
 

Η µέθοδος του Okumura βασίζεται σε µετρήσεις που πάρθηκαν στο Τόκυο και δίνει 

µία καµπύλη προσέγγισης των απωλειών. 

Το πρότυπο καθορίζει το κατάλληλο ύψος της κεραίας έτσι ώστε η ένταση να είναι 

κατάλληλη για κάθε µορφολογία εδάφους. Το πρότυπο διαθέτει επίσης διάφορες 

διορθώσεις αναλόγως της µορφολογίας του εδάφους και των τύπων των κτιρίων. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για εύρος συχνοτήτων από 150 Mhz έως 2000 Mhz, για 

αποστάσεις από 1 km έως 100 km και ύψος κεραίας από 30 m έως 1000 µέτρα. 

Ο διορθωτικός παράγοντας έχει σχεδιαστεί στο εύρος συχνοτήτων από 100MHz έως 

1920MHz για ανοιχτό χώρο (open area), ηµιανοικτό χώρο (quasi open area) και 

ηµιαστικό χώρο (suburban area). 

Το µοντέλο Okumura είναι αρκετά απλό, δίνει µε µεγάλη ακρίβεια τις απώλειες για 

συστήµατα κινητών τηλεπικοινωνιών ή επίγειες ασύρµατες συνδέσεις. Τα 

µειονεκτήµατα του είναι οι αδυναµία του να ανταποκριθεί γρήγορα στις αλλαγές της 

επιφάνειας του περιβάλλοντος και η όχι και τόσο ακριβής ανταπόκριση του σε 

αγροτικές περιοχές. Ωστόσο σε αστικό ή ηµιαστικό περιβάλλον θεωρείται αρκετά 

αξιόπιστο. Οι αποκλίσεις µεταξύ προβλεπόµενων µεγεθών και µετρούµενων είναι 

µεταξύ 10dB και 14dB. 

Το πρότυπο Okumura δεν διαθέτει τύπους για τον υπολογισµό των απωλειών. Το 

πρότυπο Hata εισάγει τύπους βάση µελετών των καµπυλών του Okumura για τον 

εµπειρικό υπολογισµό των απωλειών. 

Οι απώλειες υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο: 

�p = 69.55 + 26.16%&'� + 13.82%&'ℎb − 8 ℎm" +  44.9 − 6.55%&'ℎb"%&'	 

Όπου: 

 hb : το ύψος της κεραίας του BTS 

 hm : το ύψος της κεραίας του κινητού. 

Η παράµετρος a(hm) αποτελεί παράγοντα διορθώσεως για το ύψος της κεραίας του 

κινητού. 

Το πρότυπο ισχύει για: 

 Συχνότητες από 150 Mhz έως 1500 Mhz 

 Αποστάσεις από 1 km έως 20 km 

 Ύψος BTS από 30 m έως 200 m 

 Ύψος κεραίας κινητού από 1 m έως 10 m 
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2.2.2. Μοντέλο Cost-231 Hata 
 

Το πρότυπο Hata όπως αναφέρθηκε ισχύει για συχνότητες έως 1500 Mhz σε αυτή την 

παραδοχή της Ευρωπαϊκής ένωσης οι απώλειες υπολογίζονται και για συχνότητες από 

1500 Mhz έως 2000 Mhz σύµφωνα µε τον τύπο: 

�p = 46.3 2 33.9%&'� * 13.82%&'6b * 8 6m" 2 44.9 * 6.55%&'6b"%&'	 2 :m 

Όπου Cm = 0 dB για µεσαίου µεγέθους πόλεις και Cm για µεγάλες πόλεις. 

 

Εικόνα  21 Καμπύλες προτύπου Okumura. 

 

2.2.3. Μοντέλο Rayleigh 
 

Πρόκειται για ένα πολύ διαδεδοµένο µοντέλο που επιχειρεί να προσοµοιώσει την 

επίδραση του καναλιού σε ένα σήµα που µεταδίδεται σε περιβάλλον µε πολλαπλές 

ανακλαστικές επιφάνειες, όπως για παράδειγµα σε πυκνά δοµηµένο αστικό 

περιβάλλον. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται για τα κέντρα µεγαλουπόλεων, αλλά 

βρίσκει επίσης εφαρµογή και στις περιπτώσεις ιονοσφαιρικής και τροποσφαιρικής 

σκέδασης. 

Το µοντέλο Rayleigh αφορά περιβάλλοντα στα οποία δεν υπάρχει οπτική επαφή 

(Line of Sight-LOS), αλλά πολλά κτίρια και αντικείµενα που προκαλούν ανάκλαση, 

διάθλαση, περίθλαση και εξασθένιση του σήµατος. Μέσω του θεωρήµατος κεντρικού 

ορίου, αποδεικνύεται πως όταν υπάρχει ικανός αριθµός σκεδαστών στο περιβάλλον, η 

κρουστική απόκριση του καναλιού µπορεί να µοντελοποιηθεί ως µια Gaussian 
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διαδικασία. Όταν δεν υπάρχει κυρίαρχη συνιστώσα του σήµατος (απουσία οπτικής 

επαφής), η διαδικασία αυτή θα έχει µηδενική µέση τιµή και οµοιόµορφα 

κατανεµηµένη φάση µεταξύ 0 και 2π. Τότε ο φάκελος της κρουστικής απόκρισης του 

καναλιού θα ακολουθεί κατανοµή Rayleigh. 

Η τυχαία µεταβλητή , που αντιπροσωπεύει την κρουστική απόκριση του καναλιού, 

ακολουθεί κατανοµή Gauss, το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της έχουν 

µηδενική µέση τιµή ενώ το πλάτος της α είναι µια τυχαία Rayleigh µεταβλητή µε 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function-pdf) που δίνεται 

από τον τύπο: 

22
( ) exp ,  0

a a
pa a a

 
= − ≥ Ω Ω    

όπου το 
2{ }αΩ=Ε

  είναι η συνολική διακύµανση της τυχαίας µεταβλητής α . 

 

2.2.4. Μοντέλο Ikegami 

 

Το πρότυπο αυτό χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των απωλειών σε αστικά 

περιβάλλοντα. Συγκεκριµένα µελετά τον επηρεασµό του σήµατος από τις στέγες των 

κτιρίων. Για την ακρίβεια προβλέπει την λήψη δύο σηµάτων από την φορητή 

συσκευή ενός απευθείας από την κεραία κινητής τηλεφωνίας και ενός από ανάκλαση. 

Ο τύπος υπολογισµού των απωλειών είναι ο: 

�r = 16.9 − 10%&'; + 20 log ? − ℎm" + 10%&'� @ABC" 

Όπου: 

 χ : το πλάτος των δρόµων 

 H : το ύψος του κτηρίου 

 Φ : ο προσανατολισµός του δρόµου σε συνάρτηση µε το προσπίπτων κύµα 
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Εικόνα 22 Αναπαράσταση μετρήσεων μοντέλου Ikegami 

 

2.2.5. Μοντέλο Longley-Rice 
 

Αυτό το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις περιοχές και υποστηρίζει ένα 

µεγάλο εύρος συχνοτήτων από τα 20 Mhz έως τα 60 Ghz. 

Για να υπολογιστούν οι απώλειες λαµβάνονται υπόψιν η µορφολογία του εδάφους 

καθώς και η ανάκλαση του σήµατος από την τροπόσφαιρα. Για τον προσδιορισµό του 

πεδίου εφαρµογής λαµβάνεται υπόψιν το δισδιάστατο µοντέλο ανάκλασης του 

εδάφους. 

Για τον υπολογισµό των απωλειών πρέπει να είναι γνωστά τα στοιχεία της ζεύξης που 

αφορούν την διαδροµή µετάδοσης, την συχνότητα εκποµπής, το µήκος της 

διαδροµής, την πόλωση, τα ύψη των κεραιών, την ανακλαστικότητα της επιφάνειας, 

την ενεργή ακτίνα της γης, την αγωγιµότητα του εδάφους, την διηλεκτρική σταθερά 

του εδάφους και το κλίµα της περιοχής. 

Στην περίπτωση που είναι γνωστές οι λεπτοµέρειες για την µορφολογία του εδάφους 

το µοντέλο κάνει πρόβλεψη που ονοµάζεται “σηµείο-προς-σηµείο”. Στην αντίθετη 

περίπτωση δηλαδή όταν τα χαρακτηριστικά του εδάφους δεν είναι γνωστά τότε το 

µοντέλο κάνει πρόβλεψη µε βάση εκτιµήσεις και ονοµάζεται “λειτουργία περιοχής”. 

Με την πάροδο του χρόνου διάφορες διορθώσεις και προσαρµογές έχουν γίνει στο 

µοντέλο αυτό κυρίως όσον αφορά τα αστικά περιβάλλοντα και πως επιδρούν στις 

ραδιοεπικοινωνίες. Μία από τις παραµέτρους που είναι προς διόρθωση είναι και η 

εξασθένιση του σήµατος λόγω του υψηλού θορύβου που υπάρχει στα αστικά 

περιβάλλοντα και επηρεάζει την κεραία του δέκτη. Η παράµετρος αυτή καλείται 

“urban factor” δηλαδή αστικός παράγοντας. 
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Τα µειονεκτήµατα αυτού του µοντέλου είναι η έλλειψη διορθωτικών παραγόντων 

όσον αφορά το είδος του εδάφους και η έλλειψη υπολογισµού των γειτονικών 

παρεµβολών που µπορούν να προκύψουν. Επίσης δεν προβλέπει παρεµβολές που 

µπορούν να εµφανιστούν λόγω ψηλών κτιρίων. 

 

2.2.6. Μοντέλο Walfisch – Bertoni 
 

Το µοντέλο αυτό υπολογισµού των απωλειών εφαρµόζεται σε αστικά περιβάλλοντα 

και περιλαµβάνει περισσότερες µεταβλητές εκτίµησης σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

πρότυπα. Το µοντέλο αυτό καλύπτει τις απώλειες που προκύπτουν σε 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές και οι κεραίες είναι τοποθετηµένες στις ταράτσες των 

κτηρίων οπότε και δεν υπάρχει οπτική επαφή µε τις κινητές συσκευές. 

Οι απώλειες υπολογίζονται βάση των απωλειών σε ελεύθερο χώρο, τη διάθλαση του 

σήµατος από τις στέγες και τη διάθλαση των πεδίων. 

Το πρότυπο έχει σαν δεδοµένο ότι τα κτήρια είναι οµοιόµορφα και ότι οι δρόµοι είναι 

κανονικού µεγέθους. 

Η συµβολή υπολογίζεται από τον τύπο: 

�su = 57.1 + � + %&'� − 18%&'8 

Όπου: 

α : η γωνία µεταξύ του προσπίπτοντος σήµατος και του εδάφους και δίνεται από τον 

τύπο: 

E = FG
	 + 	

2He
 

Όπου: 

 ∆Η : η διαφορά του ύψους των κτιρίων και της κεραίας του BTS 

 Re : η ακτίνα της γης που είναι 8.5 x 10
3
 km 
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Εικόνα  23 Αναπαράσταση μετρήσεων μοντέλου Walfisch – Bertoni 

 

Ο όρος Α υπολογίζεται από τον τύπο: 

I = 5 log J�K
2�
 +  G − ℎm"
L − 9%&'K + 20%&'K + 20%&' MN8BO( J2 ? − ℎm"

K LP 

Όπου: 

 b : η απόσταση ανάµεσα στα κτήρια 

 

Οι συνολικές απώλειες διαδροµής υπολογίζονται από τον τύπο: 

�total = �su + �sp = 20 log �4�	
� � + 57.1 + � + %&'� − 18%&'8 

 

2.2.7. Μοντέλο Cost-231 Walfisch – Ikegami 
 

Αυτό το πρότυπο είναι συνδυασµός των 2 πρότυπων που αναφέρθηκαν παραπάνω 

µιας και κανένα από τα παραπάνω δεν είναι κατάλληλο για να εκτιµήσει τις απώλειες 

από απευθείας οπτική επαφή χρησιµοποιούµε αυτό το πρότυπο. 

Χρησιµοποιείται για: 

• Συχνότητες από 800 Mhz έως 1200 Mhz 

• Αποστάσεις από 0,02 km έως 5 km 

• Ύψος κεραίας BTS από 4 m έως 50 m 

• Ύψος κεραίας κινητής συσκευής από 1 m έως 3 m. 

Για επίπεδο έδαφος και οµοιόµορφα ύψη και αποστάσεις των κτηρίων. 
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Για τον υπολογισµό των απωλειών χρησιµοποιούµε δύο περιπτώσεις. 

1. Την περίπτωση της οπτικής επαφής των 2 κεραιών όπου ο τύπους εκτίµησης των 

επιπλέων απωλειών πορείας είναι ο: 

�p = 42.6 + 26%&'d + 20%&'� 

Ο παραπάνω τύπος ισχύει για d > 0.02 km 

Οι συνολικές απώλειες υπολογίζονται από τον τύπο: 

� = �p + �r + �su

= 42.6 + 26%&'	 + 20%&'� + 16.9 − 10%&'; + 20 log ? − ℎQ"
+ 10%&'� + 10 log @ABC" + 57.1 + I + %&'� − 18%&'8 

Όπου το Lφ υπολογίζεται ως εξής: 

• -10+0,354φ "για" 0≤φ≤35° 

• 2.5+0,075(φ-35) "για" 35≤φ≤55° 

• 4.0+0,114(φ-55) "για" 55≤φ≤90° 

 

2. Την περίπτωση της µη οπτικής επαφής όπου ισχύει ο τύπος: 

� = �sp + �r + �su 

Και οι συνολικές απώλειες υπολογίζονται από τον τύπο: 

� = �sp + �r + �su

= 20 log �4�	
� � + 16.9 − 10%&'; + 20 log ? − ℎm" + 10%&'�

+ 10 log @ABC" + 57.1 + � + %&'� − 10%&'8 

 

Το µοντέλο υπολογίζει απώλειες για τυπικές τιµές: 

Ηm : 1.5 m 

b : από 40 m έως 50 m 

Η : από 20 m έως 40 m 

x : 20 µε 25 µέτρα 
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Εικόνα 24 Αναπαράσταση μετρήσεων μοντέλου Walfisch – Ikegami 

 

2.2.8. Μοντέλο Keenan-Montley 
 

Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των απωλειών του σήµατος σε 

εσωτερικούς χώρους, µε κεραιοσυστήµατα και δέκτες µέσα σε κτίρια. 

Σε αυτό το πρότυπο λαµβάνεται υπόψιν µόνο η άµεση διαδροµή µεταξύ του ποµπού 

και του δέκτη. 

 

Ο τύπος υπολογισµού των απωλειών είναι ο: 

�R = 20 log �4�	
� � + ES + K� 

όπου: 

d: η απόσταση µεταξύ ποµπού-δέκτη 

α: το πλήθος των ορόφων 

Κ: ο παράγοντας της εξασθένισης του σήµατος λόγω των ορόφων 

b: το πλήθος των τοίχων 

W: ο παράγοντας εξασθένησης του σήµατος λόγω των τοίχων 

Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην απώλεια πορείας της διάδοσης σε κενό χώρο. 

Το πρότυπο επιδέχεται διορθώσεις όσον αφορά την τοποθεσία της κεραίας. Έτσι το n 

αναλόγως της θέσης της κεραίας ορίζεται για τον κάτωθι τύπο ως 

� ;" = � ;0" + 10B%&' T
T0

" 

Όπου: 
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• n = 1.3 για την κατηγορία διάδροµος-διάδροµος όπου ισχύει όταν και οι 2 

κεραίες εκποµπής και λήψης βρίσκονται σε ένα διάδροµο. 

• n = 3.1 για την κατηγορία διάδροµος-δωµάτιο όπου ισχύει όταν µία κεραία 

βρίσκεται σε έναν διάδροµο και η άλλη σε ένα δωµάτιο. 

• n = 4.1 για την κατηγορία δωµάτιο-δωµάτιο όταν η κεραία λήψης και 

εκποµπής βρίσκονται σε διαφορετικά δωµάτια. 

 

2.2.9. Μοντέλο δύο ακτινών 
 

Το µοντέλο δύο ακτινών υπολογίζει το πεδίο στον δέκτη θεωρώντας ότι αυτό 

προκύπτει από τη συµβολή του απευθείας και του ανακλώµενου στο έδαφος πεδίου.  

Η εικόνα αυτή περιγράφεται στο παρακάτω σχήµα :  

 

Εικόνα 24 Το μοντέλο δύο ακτινών 

Οι συνολικές απώλειες προκύπτουν από τον τύπο: 

( ) ( )
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Όπου:  

Γ : ο συντελεστής Fresnel του εδάφους 

λ : το µήκος κύµατος 

k : ο κυµατάριθµος 
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r1 , r2 : αποστάσεις που αντιστοιχούν στην απευθείας και στην ανακλώµενη διαδροµή 

του σήµατος αντίστοιχα 

Το µοντέλο αυτό είναι ιδανικό για αγροτικά περιβάλλοντα µε επίπεδο έδαφος καθώς 

και για εφαρµογή σε µικροκυψέλες όπου υπάρχει άµεση οπτική επαφή µεταξύ 

ποµπού και δέκτη (LoS). 

Εάν οι απώλειες γραφτούν συναρτήσει της απόστασης µεταξύ ποµπού και δέκτη d, 

µπορεί να αποδειχθεί ότι η εξάρτηση των απωλειών από το d αποτελείται από δύο 

καµπύλες µε διαφορετική κλίση (n1 και n2). Το σηµείο ασυνέχειας εµφανίζεται σε 

απόσταση db από τον ποµπό που δίνεται από τη σχέση : 

 

λ
rt

b

hh
d

⋅⋅
=

4

 

Όπου:  

ht , hr : τα ύψη των κεραιών του ποµπού και του δέκτη αντίστοιχα (m) 

Εποµένως το σηµείο ασυνέχειας βρίσκεται εκεί όπου η ελλειψοειδής ζώνη Fresnel 

από το απευθείας κύµα εφάπτεται στο έδαφος.  

Οι απώλειες µπορούν να γραφτούν ως εξής :  
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όπου  

L1 : οι απώλειες σε απόσταση αναφοράς 1m 

Για το θεωρητικό µοντέλο two ray οι τιµές των n1 και n2 είναι ίσες µε 2 και 4 

αντίστοιχα. Μετρήσεις σε αστικές µικροκυψέλες στις συχνότητες των 1800MHz και 

1900MHz δείχνουν για το µεν n1 τιµή µεταξύ 2 και 2,3  και για το n2 µεταξύ 3,3 και 

13,3 αντίστοιχα.  
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Μια παραλλαγή για το µοντέλο είναι και αυτή που δίνει τις απώλειες από την 

παρακάτω σχέση συναρτήσει του σηµείου ασυνέχειας db : 
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2.2.10. Μοντέλο Uni-Land 
 

Το µοντέλο Uni – Lund προτάθηκε από το πανεπιστήµιο Lund στη Σουηδία. Είναι 

έγκυρο όταν η κεραία του ποµπού βρίσκεται κάτω από το επίπεδο οροφής των 

κτιρίων. Το µοντέλο λαµβάνει υπόψη του τις απώλειες από την απευθείας διαδροµή 

µεταξύ ποµπού και δέκτη αλλά και τις απώλειες που δεν οφείλονται σε απευθείας 

διαδροµές.  

Οι απώλειες σήµατος LoS δίνονται από τη σχέση : 
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Όπου: 

l1 = d
n1 

l2 = d
n2

 * d
n1-n2

 

 d : η απόσταση µεταξύ ποµπού και δέκτη και δίνεται από τον τύπο: 
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Εικόνα 25 Σχηματική απεικόνιση μετρήσεων μοντέλου Uni-land 

 

Ο υπολογισµός των απωλειών NLoS γίνεται αφού πρώτα υπολογίσουµε τις απώλειες 

LoS µέχρι το σηµείο Ο, και στη συνέχεια προσθέσουµε τον δεύτερο όρο ο οποίος 

δίνεται από τη σχέση: 
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Όπου: 

 u(x) : η µοναδιαία βηµατική συνάρτση 

 d0 : 8.92 * φ + 1.7 

 d1 : 10.7 * φ + 0.11 * w + 2.99 

 d2 : 0.31 * w + 4.9 

 n : 2.75 – 1.13 * e
-23.4*φ 

 

 w : πλάτος δρόµου 

 φ : γωνία µεταξύ κτηρίου και σκίασης 

 

  



75 

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
««Εξαγωγή μοντέλου ραδιοκάλυψης της περιοχής της Ναυπάκτου βάσει πεδιομετρήσεων στάθμης ισχύος λήψης φορητής 

συσκευής». 

Σεχρεμέλης Λουκάς 

Χριστακόπουλος Ευάγγελος 

Φαινόµενο Doppler 

Το φαινόµενο Ντόπλερ είναι η παρατηρούµενη αλλαγή στη συχνότητα και το µήκος 

κύµατος ενός κύµατος από παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση µε την πηγή 

των κυµάτων. Ονοµάστηκε προς τιµήν του αυστριακού φυσικού Κρίστιαν 

Ντόπλερ (Christian Doppler), που το πρότεινε το 1842. Το φαινόµενο παρατηρείται 

συχνά όταν πλησιάζει και αποµακρύνεται ένα όχηµα που έχει σειρήνα (πχ 

ασθενοφόρο) ή κάνει θόρυβο (πχ µηχανές). Συγκεκριµένα η συχνότητα του ήχου 

αυξάνεται όταν πλησιάζει το όχηµα τον παρατηρητή, ενώ µειώνεται όταν 

αποµακρύνεται από αυτόν. 

Για κύµατα όπως τα ηχητικά κύµατα, που διαδίδονται µέσα σε κάποιο υλικό µέσο, η 

ταχύτητα τόσο του παρατηρητή όσο και της πηγής, πρέπει να προσδιορίζεται σε 

σχέση µε το µέσο διάδοσης. Το τελικό φαινόµενο Ντόπλερ µπορεί εποµένως να 

προκύψει από την κίνηση του παρατηρητή, από την κίνηση της πηγής και από την 

κίνηση του µέσου διάδοσης. Για κύµατα που δεν χρειάζονται ένα υλικό µέσο για τη 

διάδοσή τους, όπως τα ηλεκτροµαγνητικά (φως) ή τα βαρυτικά κύµατα στην ειδική 

σχετικότητα, µόνο η σχετική ταχύτητα του παρατηρητή και της πηγής παίζει ρόλο. 

 

Γενική µορφή του φαινοµένου 

Για κύµατα που διαδίδονται µέσα σε ένα υλικό µέσο (ηχητικά, υπερηχητικά, κύµατα 

πίεσης κλπ.), η σχέση µεταξύ παρατηρούµενης συχνότητας (ν') και εκπεµπόµενης 

(πραγµατικής) συχνότητας (ν) δίνεται από τη σχέση: 

 

όπου 

 είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος (π.χ. 340 m/s για τον ήχο στον αέρα), 

 είναι η ταχύτητα του παρατηρητή ως προς το µέσο διάδοσης, και 

 είναι η ταχύτητα της πηγής (που εκπέµπει το κύµα) ως προς το µέσο διάδοσης. 

Τα πρόσηµα στις ταχύτητες ακολουθούν την εξής σύµβαση: µια θετική τιµή σηµαίνει 

κίνηση του παρατηρητή προς την πηγή, ενώ µια αρνητική τιµή 
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σηµαίνει αποµάκρυνση από την πηγή. Για την ταχύτητα της πηγής ισχύει η 

αντίστροφη σύµβαση. 

Ένας καλός µνηµονικός κανόνας είναι ο εξής: τόσο για τον παρατηρητή όσο και για 

την πηγή, το «πλησίασµα» έχει την τάση να αυξήσει τη συχνότητα, ενώ η 

«αποµάκρυνση» την τάση να µειώσει τη συχνότητα, µε τις φορές των κινήσεων να 

λαµβάνονται πάντοτε σε σχέση µε το µέσο διάδοσης. Έχει σηµασία να καταλάβουµε 

ότι όταν για παράδειγµα η φορά της κίνησης του παρατηρητή είναι «προς» την πηγή, 

δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι την πλησιάζει - µπορεί η πηγή να αποµακρύνεται µε 

µεγαλύτερη ταχύτητα. Για την εύρεση όµως του σωστού πρόσηµου, αρκεί να 

γνωρίζουµε την «τάση» της πηγής ή του παρατηρητή να πλησιάζουν ή να 

αποµακρύνονται, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµα. Η τελική τιµή της 

συχνότητας θα προκύψει από τη σχετική «δύναµη» του αριθµητή και του 

παρονοµαστή στον παραπάνω τύπο, και µπορεί να είναι µικρότερη, µεγαλύτερη ή και 

ίση µε την πραγµατική συχνότητα, ανάλογα µε τον παράγοντα που υπερισχύει. 

 

Εφαρµογές 

Με βάση το φαινόµενο Ντόπλερ µπορεί να υπολογιστεί η µεταβολή της θέσης της 

πηγής των κυµάτων. Κύρια εφαρµογή του φαινοµένου Ντόπλερ είναι το ραντάρ, 

όπου εκπέµπονται κύµατα µε σκοπό να αντανακλαστούν από τα ζητούµενα 

αντικείµενα. Με βάση τη συχνότητα του αντανακλώµενου κύµατος µπορεί να 

υπολογιστεί η θέση και η ταχύτητά τους. 

Μερικές από τις εφαρµογές του φαινοµένου Doppler είναι: 

• Ραντάρ ταχύτητας, που χρησιµοποιεί η αστυνοµία 

• Αστρονοµία: Εύρεση της Ακτινικής ταχύτητας των άστρων 

• Αστρονοµία: Εύρεση της θερµοκρασίας των άστρων 

• Ιατρικές συσκευές για µέτρηση της ταχύτητας του αίµατος στην καρδιά 
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∆ιαλείψεις 

Κατά τη µετάδοση ενός σήµατος µέσω ασύρµατου καναλιού υπάρχουν διάφορα 

φυσικά φαινόµενα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου να γίνει µια σωστή 

πρόβλεψη της επίδρασης του καναλιού στο σήµα. Η βασική ιδιαιτερότητα του 

ασύρµατου καναλιού είναι η ύπαρξη πολλών διαφορετικών επιφανειών, οι οποίες 

παρεµβάλλονται στην πορεία του σήµατος. Οι διαλείψεις είναι ένα φαινόµενο που 

παρατηρείται εξαιτίας της παρεµβολής δύο ή περισσοτέρων εκδοχών του 

µεταδιδόµενου σήµατος οι οποίες φτάνουν στο δέκτη σε διαφορετικές χρονικές 

στιγµές. Αυτά τα σήµατα, τα οποία ονοµάζονται πολυκαναλικά κύµατα, 

συνδυάζονται στην κεραία του δέκτη και δηµιουργούν ένα νέο σήµα. Το σήµα που 

προκύπτει από το συνδυασµό αυτό µπορεί να ποικίλει ευρέως στο πλάτος και τη 

φάση. Εάν υπάρχει απ’ ευθείας µονοπάτι ζεύξης ανάµεσα στον ποµπό και το δέκτη 

τότε η µεταδιδόµενη µέσω της διαδροµής αυτής συνιστώσα ονοµάζεται συνιστώσα 

οπτικής επαφής (Line of Sight – LOS) και έχει ντετερµινιστικά χαρακτηριστικά. Η 

συνιστώσα LOS δεν υπάρχει όταν µεγάλα εµπόδια παρεµποδίζουν την οπτική επαφή 

του ποµπού µε το δέκτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η συνιστώσα αυτή δεν 

είναι το µοναδικό µονοπάτι που µπορεί να ακολουθήσει ένα σήµα κατά τη µετάδοση 

του από τον ποµπό στο δέκτη. Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια ότι το λαµβανόµενο σήµα 

που προέρχεται από LOS είναι το ισχυρότερο και αυτό που τελικά επικρατεί. 

 

 

Εικόνα 26 Μηχανισμοί διάδοσης σήματος σε ασύρματο κανάλι 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα, το σήµα χωρίζεται σε συνιστώσες που ακολουθούν 

διαφορετικές διαδροµές και υπόκεινται στους µηχανισµούς της ανάκλασης 

(reflection), περίθλασης (diffraction) ή σκέδασης (scattering) πριν φτάσουν στο 

δέκτη. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό, το οποίο δυσχεραίνει την ανίχνευση του σήµατος 

στο δέκτη, είναι η χρονική µεταβλητότητα των επιδράσεων των µηχανισµών αυτών 

στο σήµα, καθώς, ακόµη και για σταθερό ποµπό και δέκτη, το περιβάλλον δεν είναι 

στατικό. Πιο συγκεκριµένα, ένα ηλεκτροµαγνητικό σήµα µπορεί να ανακλαστεί όταν 

συναντήσει ένα αντικείµενο το οποίο είναι πολύ µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος. 

Από την ανάκλαση πάνω σε πολλές επιφάνειες είναι εφικτό το σήµα να καταλήξει 

στο δέκτη. Άλλες δύο περιπτώσεις που οδηγούν σε µετάδοση του σήµατος µε 

διαλείψεις και αξίζει να αναφερθούν είναι η περίθλαση και η σκέδαση. Η περίθλαση 

συµβαίνει όταν το ηλεκτροµαγνητικό σήµα προσκρούσει σε µία επιφάνεια µε 

αιχµηρά άκρα. Η σκέδαση συµβαίνει όταν υπάρχει ένας αριθµός από αντικείµενα 

µικρότερα από το µήκος κύµατος και παρεµβάλλονται ανάµεσα στον ποµπό και το 

δέκτη. Προσκρούοντας στις επιφάνειες αυτές το σήµα σκεδάζεται και διαδίδεται προς 

διάφορες κατευθύνσεις. 

Υπάρχουν δύο βασικοί µηχανισµοί διαλείψεων, που επηρεάζουν τη µορφή του 

λαµβανόµενου σήµατος. Πρόκειται για τις διαλείψεις µεγάλης κλίµακας (large scale 

fading) και τις διαλείψεις µικρής κλίµακας (small scale fading). Η πρώτη κατηγορία 

διαλείψεων αφορά τη σταδιακή εξασθένιση της ισχύος του σήµατος µε τη διανυόµενη 

απόσταση, που οφείλεται κυρίως στις απώλειες διάδοσης του σήµατος λόγω της 

απόστασης. Η µείωση της ισχύος του µέσου λαµβανόµενου σήµατος µε την 

απόσταση είναι λογαριθµική και έχει ντετερµινιστικό χαρακτήρα. 

Αντίθετα, οι διαλείψεις µικρής κλίµακας οφείλονται στην ύπαρξη πολλαπλών 

συνιστωσών του σήµατος, που προέρχονται από διαφορετικές διαδροµές που 

ακολούθησε το αρχικό σήµα πριν φτάσει στο δέκτη. Η υπέρθεση των συνιστωσών 

αυτών µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την επικοινωνία σε ορισµένες 

χρονικές στιγµές. Ο λόγος είναι ότι η υπέρθεση των διαφόρων συνιστωσών µπορεί να 

γίνει εποικοδοµητικά (constructive) ή καταστροφικά (destructive), ενισχύοντας ή 

εξασθενώντας την ισχύ του σήµατος ανάλογα. Σε ορισµένες χρονικές στιγµές, η 

εξασθένιση του σήµατος είναι τόση, ώστε η σηµατοθορυβική σχέση του 

λαµβανόµενου σήµατος να είναι µικρότερη από την ελάχιστη σηµατοθορυβική σχέση 

που απαιτείται για την ανάκτηση της πληροφορίας. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ως 
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βαθιά διάλειψη (deep fading) και έχει ως αποτέλεσµα την προσωρινή διακοπή της 

επικοινωνίας. 

Οι διαλείψεις µικρής κλίµακας έχουν ως αποτέλεσµα να µπορεί να θεωρηθεί το 

λαµβανόµενο σήµα ως µια τυχαία µεταβλητή, µε την ισχύ του να µεταβάλλεται τόσο 

έντονα που οι διαλείψεις µικρής κλίµακας να µπορούν να θεωρηθούν αµελητέες για 

ζεύξεις σχετικά µικρής απόστασης. Επιπλέον, το κανάλι πολλαπλών διαδροµών µε 

διαλείψεις µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ένα γραµµικό, χρονικά µεταβαλλόµενο 

κανάλι. Η χρονική µεταβλητότητα του καναλιού προκύπτει από το γεγονός ότι ακόµα 

και για ακίνητους ποµποδέκτες το περιβάλλον είναι µη στατικό, µε αποτέλεσµα να 

αλλάζουν οι πιθανές διαδροµές που ακολουθεί το σήµα µε την πάροδο του χρόνου 

και άρα οι συνιστώσες του λαµβανόµενου σήµατος είναι χρονικά µεταβαλλόµενες. 

 

Αργές και γρήγορες διαλείψεις 

Οι όροι αργές και γρήγορες διαλείψεις αναφέρονται στο ρυθµό µε τον οποίο 

αλλάζουν η φάση και το µέτρο της ισχύος του σήµατος, λόγω της επίδρασης του 

καναλιού. Ο διαχωρισµός αυτός έχει να κάνει µε τον χρόνο συµφωνίας του καναλιού 

(Coherence Time).O χρόνος συµφωνίας αποτελεί ένα µέτρο του ελάχιστου χρόνου 

που απαιτείται ώστε ένα κανάλι να θεωρείται ασυσχέτιστο από µια προηγούµενη τιµή 

του και σχετίζεται µε τη διάχυση Doppler του καναλιού µε τη σχέση 
1/C dT f=

, όπου 

fd είναι η διάχυση Doppler. 

Η διάχυση Doppler είναι ένα µέγεθος που συνδέεται µε το φαινόµενο της 

µετατόπισης Doppler. Όταν ένας δέκτης (ή το περιβάλλον του) κινείται, το σήµα που 

λαµβάνει παρουσιάζει µια συχνοτική διασπορά, σε σχέση µε το µεταδιδόµενο σήµα. 

Μέτρο της συχνοτικής αυτής διασποράς είναι η διάχυση Doppler. 

Ο χρόνος συµφωνίας καναλιού είναι ένα στατιστικό µέγεθος του χρονικού 

διαστήµατος κατά τη διάρκεια του οποίου η κρουστική απόκριση του καναλιού 

θεωρείται σταθερή. Με άλλα λόγια, δύο δείγµατα του καναλιού που λαµβάνονται σε 

χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο συµφωνίας καναλιού θεωρούνται συσχετισµένα. 

Όταν η χρονική διάρκεια ενός σήµατος Τs είναι µικρότερη από το χρόνο συµφωνίας 

του καναλιού τότε οι διαλείψεις που προκύπτουν ονοµάζονται αργές. Σε αντίθετη 

περίπτωση ονοµάζονται γρήγορες. Στις αργές διαλείψεις ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

διαλείψεων του καναλιού θα επηρεάσει εξίσου ένα πλήθος συµβόλων γεγονός που 
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οδηγεί σε σωρεία λαθών. Αντίθετα στις γρήγορες διαλείψεις οι επιδράσεις διαφέρουν 

από σύµβολο σε σύµβολο µε αποτέλεσµα τα κανάλι να µεταβάλλεται αισθητά κατά 

τη διάρκεια ενός συµβόλου. 

 

Επιλεκτικές και µη επιλεκτικές κατά συχνότητα διαλείψεις 

Η επιλεκτικότητα της συχνότητας είναι επίσης ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό σε 

κανάλια διαλείψεων. Αν όλα τα φασµατικά χαρακτηριστικά του µεταδιδόµενου 

σήµατος επηρεάζονται κατά παρόµοιο τρόπο, τότε οι διαλείψεις χαρακτηρίζονται ως 

µη επιλεκτικές. Αυτή είναι η περίπτωση των συστηµάτων στενής ζώνης όπου το 

εύρος ζώνης του µεταδιδόµενου σήµατος είναι µικρότερο από το εύρος ζώνης 

συµφωνίας του καναλιού, το οποίο είναι ένα µέτρο της συχνοτικής διαφοράς που 

πρέπει να έχουν δυο σήµατα, ώστε να υποστούν ασυσχέτιστες διαλείψεις από το 

κανάλι. Το εύρος ζώνης συµφωνίας καναλιού δίνεται από τον τύπο max1/cf τ=
, όπου 

το maxτ
 εκφράζει τη µέγιστη διάχυση καθυστέρησης (delay spread) λόγω της ύπαρξης 

πολλαπλών διαδροµών (σε δευτερόλεπτα). Πρακτικά, διαφορετικές συχνοτικές 

συνιστώσες του σήµατος, που βρίσκονται εντός του εύρους συµφωνίας καναλιού 

επηρεάζονται µε τον ίδιο τρόπο από το κέρδος του καναλιού και τη µεταβολή φάσης. 

Έτσι, το εύρος ζώνης συµφωνίας είναι το εύρος συχνοτήτων για το οποίο δύο τυχαία 

δείγµατα του καναλιού εντός του διαστήµατος αυτού έχουν υψηλή συσχέτιση. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των επιλεκτικών κατά συχνότητα διαλείψεων το εύρος 

ζώνης συµφωνίας καναλιού είναι µικρότερο από το εύρος ζώνης του σήµατος και οι 

διάφορες συχνοτικές συνιστώσες του σήµατος επηρεάζονται από ασυσχέτιστες δια-

λείψεις. Στο πεδίο του χρόνου, η διάρκεια της κρουστικής απόκρισης του καναλιού 

είναι µεγαλύτερη από τη διάρκεια ενός συµβόλου. Στα επιλεκτικά κατά συχνότητα 

κανάλια η ενέργεια κάθε συµβόλου διασπείρεται στο χρόνο. Έτσι, κατά τη συνεχή 

µετάδοση συµβόλων προκαλείται παρεµβολή µεταξύ γειτονικών συµβόλων, που είναι 

γνωστή ως ενδοσυµβολική παρεµβολή (Intersymbol Interference- ISI). 

Από την άλλη µεριά, στα επιλεκτικά κατά συχνότητα κανάλια όπου διαφορετικές 

συχνοτικές συνιστώσες επηρεάζονται ανεξάρτητα από το κανάλι, η πιθανότητα 

βαθιάς διάλειψης (deep fading) είναι µικρότερη, καθώς είναι µάλλον απίθανο να 

βρεθούν σε αυτή την κατάσταση ταυτόχρονα όλες οι συχνοτικές συνιστώσες του 

σήµατος. 
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3. Εµπορικά Συστήµατα Καταγραφής Ποιότητας ∆ικτύων 

Κινητής Τηλεφωνίας 
 

Στο παρών κεφάλαιο αναλύονται µερικά εµπορικά συστήµατα παρακολούθησης και 

καταγραφής της ποιότητας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας που χρησιµοποιούν 

µεγάλοι πάροχοι. 

 

3.1. Ascom Tems Portfolio 
 

Το «TEMS Portfolio» προσφέρεται από την εταιρεία Ascom και αποτελεί ένα 

ολοκληρωµένο πακέτο για τον έλεγχο, την αποτύπωση και την ανάλυση της 

απόδοσης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο το οποίο 

συνδράµει σε σηµαντικό βαθµό στην ανάπτυξη, την βελτιστοποίηση και την 

συντήρηση των δικτύων. Το σύνολο των εργαλείων που περιλαµβάνει υποστηρίζουν 

κυρίως δίκτυα τεχνολογίας LTE παρόλα αυτά είναι συµβατά µε τα περισσότερα 

σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών. 

Το πακέτο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα ακόλουθα εργαλεία: 

• TEMS Discovery: Επιτρέπει την επεξεργασία των δεδοµένων που έχουν 

συλλεχθεί από την ραδιοεπαφή. Χρησιµοποιεί µέσω API είτε τους χάρτες της 

εταιρείας Google είτε τους χάρτες της Microsoft (Bing maps) για να 

απεικονίσει τα δεδοµένα και ταυτόχρονα αποθηκεύει τα δεδοµένα που 

συλλέχθηκαν από την κυψέλη σε αρχείο µορφής xml ή csv. Υποστηρίζει 

δίκτυα µε τεχνολογία cdma2000, 1xEV, GSM/GPRS/EDGE, WCDMA, 

HSDPA/HSUPA/HSPA+, TD-SCDMA, WiMAX, και LTE 

• TEMS Investigation: Χρησιµοποιείται για συλλογή δεδοµένων µε χρήση 

οχήµατος. Μεταξύ άλλων υποστηρίζει την συλλογή στοιχείων σχετικά µε την 

άνω και κάτω ζεύξη των δικτύων σε διάφορες ζώνες συχνοτήτων καθώς και 

την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την ποιότητα του δικτύου 

(ρυθµαπόδοση, χρόνοι καθυστέρησης κλπ.). 

• TEMS Symphony: Αποτελεί εργαλείο που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο 

των επιδόσεων του δικτύου καθώς και της τήρησης του QoS. 

• TEMS Pocket: Φορητή συσκευή εντοπισµού σφαλµάτων σε ασύρµατα 

δίκτυα µε δυνατότητα χρησιµοποίησης ακόµα και σε εσωτερικούς χώρους. 
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Υποστηρίζει δίκτυα µε τεχνολογία GSM/GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, 

CDMA και EV-DO. 

• TEMS Automatic: Εργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας ενός δικτύου όπως 

την αντιλαµβάνεται ένας συνδροµητής σε πραγµατικό χρόνο. Λειτουργεί 

αυτοµατοποιηµένα συλλέγοντας στοιχεία όπως ποιότητα φωνής, ρυθµό 

µετάδοσης δεδοµένων ενώ έχει την δυνατότητα εντοπισµού σφαλµάτων σε 

περιπτώσεις συµφόρησης του δικτύου. Επίσης δύναται να συλλέγει στοιχεία 

από γειτονικά ανταγωνιστικά δίκτυα εκτελώντας ποιοτικές συγκρίσεις. 

• TEMS Monitor Master: Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των υπηρεσιών που 

χρησιµοποιούν οι συνδροµητές και την αποτύπωση της απόδοσης αυτών. 

Μεταξύ των εφαρµογών που ελέγχει και καταγράφει την ποιότητά τους είναι 

η αποστολή-λήψη sms, η περιήγηση στο διαδίκτυο µέσω του Wap,  η 

αποστολή-λήψη αρχείων µέσω του δικτύου κλπ. 

 

 

Εικόνα 27 Απεικόνιση παραδείγματος συλλογής δεδομένων με χρήση της σουίτας TEMS. 
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3.2. Nemo Network Testing Solutions 
 

Αποτελεί ένα πακέτο προϊόντων της εταιρείας Anite που επιτρέπει την µέτρηση, τον 

έλεγχο, την βελτιστοποίηση και την ανάλυση της ποιότητας ενός δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας. 

Το πακέτο περιλαµβάνει τα ακόλουθα εργαλεία: 

• Nemo Outdoor: Το εργαλείο αυτό προϋποθέτει σύνδεση µε Laptop για να 

λειτουργήσει και υποστηρίζει την λήψη πολλαπλών µετρήσεων µε υποστήριξη 

πλήθους τεχνολογιών δικτύων και πρωτοκόλλων. Οι ληφθέντες µετρήσεις 

αποθηκεύονται µε µορφή ASCII Nemo για περαιτέρω επεξεργασία. 

• Nemo Handy: Εργαλείο λήψης µετρήσεων για έλεγχο ποιότητας υπηρεσιών 

και εµπειρίας. Βασίζεται στη χρήση smartphone τεχνολογίας Windows Phone, 

Symbian ή Android. 

• Nemo Invex: Χρησιµοποιείται για την λήψη µετρήσεων µε τη χρήση 

οχήµατος. Συλλέγει µετρήσεις σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσιών και 

εµπειρίας. 

• Nemo Autonomous: Εργαλείο που εκτελεί αυτόµατες µετρήσεις ραδιοεπαφής 

σε µεγάλη γεωγραφική κάλυψη επιτρέποντας τον έλεγχο πολλαπλών 

σταθερών ή κινητών σηµείων µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση της διαδικασίας 

εντοπισµού και επίλυσης σφαλµάτων. 

• Nemo FSR1: Ψηφιακός δέκτης σάρωσης για µετρήσεις σε δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών κάθε τεχνολογίας (GSM. HSDPA κλπ.) 

• Nemo Analyze: Χρησιµοποιείται για ανάλυση, συγκριτική αξιολόγηση, 

αυτόµατη επίλυση σφαλµάτων και στατιστική επεξεργασία µετρήσεων που 

προέρχονται από τα προηγούµενα εργαλεία. Έχει δυνατότητα την σύγκριση 

των δεδοµένων µε δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από ανταγωνιστικά 

γειτονικά δίκτυα. 

 

 

Εικόνα 28 Οπτική απεικόνιση του συστήματος Nemo Outdoor. 
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3.3. SwissQual Network Benchmarking, Optimization and Service 

Monitoring 
 

Η εταιρεία SwissQual έχει διαθέσιµα τρία συστήµατα για την αξιολόγηση, 

βελτιστοποίηση και απεικόνιση της ποιότητας σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

Τα τρία συστήµατα µε τα εργαλεία τους είναι τα ακόλουθα: 

1. Diversity 

a. Diversity Benchmarker: Χρησιµοποιείται για µετρήσεις ποιότητας 

δικτύου µε χρήση οχηµάτων σε διάφορα περιβάλλοντα και 

θερµοκρασίες. 

b. Diversity Explorer: Επιτρέπει την αυτόµατη, αυτόνοµη και 

αποµακρυσµένη συλλογή θέσεων και δεδοµένων που αφορούν την 

ποιότητα υπηρεσιών του δικτύου µε δυνατότητα απεικονίσεων σε 

πραγµατικό χρόνο. 

c. Diversity Ranger: Αποτελεί φορητή συσκευή µε δυνατότητα 

συγκριτικής ανάλυσης δεδοµένων. 

d.  Diversity Optimizer Pro: Εργαλείο που χρησιµοποιείται για την 

βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και την επίλυση σφαλµάτων. 

2. QualiPoc 

a. QualiPoc Handheld: Φορητό εργαλείο απεικόνισης επίδοσης 

υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων. 

b. QualiPoc Freerider: Εργαλείο για την εκτέλεση σύγκρισης και 

αξιολόγησης επιδόσεων σε µικρές γεωγραφικές περιοχές 

υποστηρίζοντας σύγκριση και µε δεδοµένα ανταγωνιστικών παρόχων. 

c. QualiPoc Static: Χρησιµοποιείται για την λήψη των επιδόσεων του 

δικτύου σε συγκεκριµένη περιοχή και σε µια συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή. 

d. QualiPoc Mobile: Σύστηµα που εγκαθίσταται σε διάφορα οχήµατα για 

συνεχή µέτρηση των επιδόσεων ενός δικτύου. Χρησιµοποιείται κυρίως 

εντός αστικών ιστών. 

3. NetQual 

a. NQDI: Σύστηµα που χρησιµοποιείται για την επεξεργασία των 

µετρήσεων που προήλθαν από τα προηγούµενα εργαλεία. 

b. NQView: Επιτρέπει την εµφάνιση των µετρήσεων σε πραγµατικό 

χρόνο. 

c. NQWeb: Επιτρέπει την εµφάνιση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί 

και την δηµιουργία αναφορών µέσω του διαδικτύου. 
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4. Εργαλεία Εξαγωγής Μοντέλου Ραδιοκάλυψης 

Android – Εφαρµογή “Network Cell Info Lite  

 

Λειτουργικό Σύστηµα Android 

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστηµα σχεδιασµένο για φορητές συσκευές και 

συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Βασίζεται στο λειτουργικό σύστηµα Linux και 

αποτελεί λογισµικό ανοιχτού κώδικα κάτι που το καθιστά πλήρως 

παραµετροποιήσιµο. Αναπτύσσεται εµπορικά από την Google και την Open Handset 

Alliance. ∆ίνει την δυνατότητα στους κατασκευαστές λογισµικού να δηµιουργούν 

προγράµµατα µε την γλώσσα προγραµµατισµού Java κάνοντας χρήση βιβλιοθηκών 

λογισµικού της Google. Η πρώτη έκδοσή του κυκλοφόρησε τον Σεπτέµβρη του 2008 

και αυτή την στιγµή βρίσκεται στην έκδοση Android Marshmallow 6.0. 

Το Android κρίνεται κατάλληλο για την συλλογή µετρήσεων διότι µεταξύ άλλων 

επιτρέπει: 

• Την λήψη πληθώρας εφαρµογών για δοκιµαστικές µετρήσεις πριν την επιλογή 

της βέλτιστης εφαρµογής για την λήψη των τελικών µετρήσεων. 

• Την χρήση λογισµικού προσοµοίωσης µιας συσκευής android σε ένα PC. 

• Την χρήση γραφικών που παρέχονται από βιβλιοθήκες της Google και 

στηρίζονται στην OpenGL ES 1.0. 

• Την χρήση βάσης δεδοµένων για την αποθήκευση των µετρήσεων και 

διαφόρων στοιχείων. 

• Την υποστήριξη πολλαπλών µορφών πολυµέσων (βίντεο, εικόνες κλπ.) 

• Την σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

• Την υποστήριξη τεχνολογιών όπως Bluetooth, Wifi κλπ. 

• Την υποστήριξη κάµερας, GPS, αισθητήρα επιτάχυνσης κλπ. 

• Την ανάπτυξη ή παραµετροποίηση εφαρµογών µε χρήση της Java σε 

περιβάλλον προσοµοίωσης. 

Το android περιλαµβάνει βιβλιοθήκες των γλωσσών προγραµµατισµού C/C++ που 

χρησιµοποιούνται από διάφορες διεργασίες του συστήµατος. 
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4.1.2. Εφαρµογή Network Cell Info 

Η εφαρµογή Network Cell Info κοστίζει 2€. Είναι διαθέσιµη µέσω του Google Play 

Store για άµεση εγκατάσταση σε συσκευές µε λειτουργικό σύστηµα Android. Η 

Εφαρµογή απεικονίζει µε την χρήση των χαρτών της Google την θέση της φορητής 

συσκευής καθώς και την θέση των κυψελών ενός παρόχου δίνοντας ταυτόχρονα 

πληροφορίες σχετικά µε την ισχύ του σήµατος, την ποιότητα του τον ρυθµό 

ανταλλαγής δεδοµένων και σε ποια κυψέλη είναι συνδεδεµένη η συσκευή. Επίσης 

έχει την δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων µέχρι και 6 γειτονικών κυψελών. 

 

  

Εικόνα 29 Εφαρμογή Network Cell Info 

Στα παραπάνω στιγµιότυπα από την χρήση της συσκευής απεικονίζεται η κινητή 

συσκευή µε µπλε κύκλο πάνω στο χάρτη και οι κυψέλες µε εικονίδια κεραιών. Ο 

µπλε κύκλος που απεικονίζει την θέση της συσκευής συνδέεται µε µία µπλε γραµµή 

µε την κυψέλη που εξυπηρετεί την συσκευή εκείνη την στιγµή. Επίσης διακρίνεται 

και το είδος του δικτύου (GSM, CDMA, LTE κλπ) καθώς και οι µετρήσεις ισχύος και 

ποιότητας αυτού. Η θέση της συσκευής εντοπίζεται µε την χρήση δορυφόρων GPS 

και την υπηρεσία εντοπισµού θέσης µέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

Η ισχύς του σήµατος λήψης µετριέται σε dBm . 
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Η εφαρµογή δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των δεδοµένων που καταγράφηκαν σε 

ένα αρχείο που περιλαµβάνει την θέση και την ώρα καταγραφής, την ισχύ του 

σήµατος, το είδος του δικτύου και άλλες πληροφορίες κάτι που καθιστά την 

περεταίρω επεξεργασία τον στοιχείων άµεσα εφικτή. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα 

στιγµιότυπο του αρχείου καταγραφής. 

 

Εικόνα 30 Εξαγωγή δεδομένων 

4.2. Matlab 

Για την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από την παραπάνω εφαρµογή και 

την εξαγωγή στατιστικών και συµπερασµάτων ήταν απαραίτητη η χρήση του Matlab. 

Το Matlab (matrix laboratory) κυκλοφόρησε το 1984 από την εταιρεία MathWorks. 

Είναι ένα περιβάλλον αριθµητικής υπολογιστικής και αποτελεί προγραµµατιστική 

γλώσσα τέταρτης γενιάς.  Χρησιµοποιεί την άλγεβρα µητρών για την εκτέλεση 

πράξεων και αποθήκευσης και η τρέχουσα έκδοση του είναι η R2016a (Μάρτιος 

2016). Χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για επίλυση µαθηµατικών προβληµάτων 

ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για προγραµµατισµό καθώς περιλαµβάνει εντολές 

της C++. Μπορεί µεταξύ άλλων να υλοποιήσει συναρτήσεις πραγµατικές, µιγαδικές, 

πεπλεγµένες καθώς και συναρτήσεις δύο µεταβλητών. Τέλος µπορεί να υλοποιήσει 

ιστογράµµατα, τοµεογράµµατα, ραβδοδιαγράµµατα και άλλα για στατιστικούς 

λόγους. 
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5. Ηµι-εµπειρικό µοντέλο ραδιοκάλυψης 

 

5.1. Παρουσίαση µετρήσεων 
 

Οι µετρήσεις ισχύος λήψης σήµατος πάρθηκαν στην πόλη της Ναυπάκτου και 

συγκεκριµένα στο λιµάνι. Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η διαδροµή που 

ακολουθήθηκε. 

 

 

                                                          Εικόνα 31 Διαδρομή μετρήσεων  

Η διαδροµή εκτελέστηκε δύο φορές, για την αποφυγή φαινοµένων παροδικής 

σκίασης, ανακλάσεων κλπ. κατά την λήψη των µετρήσεων, µε κάρτα SIM µεγάλου 

Ελληνικού παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Μετά το πέρας της διαδροµής η εφαρµογή 

Network Cell Info που χρησιµοποιήθηκε είχε δηµιουργήσει αρχεία καταγραφής τα 

οποία εισαγάγαµε σε φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel για ευκολότερη 

επεξεργασία. Βάση του αρχείου excel δηµιουργήσαµε και τους παρακάτω πίνακες. 
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                                               Εικόνα 32 Αναλυτικός πίνακας των μετρήσεων  

Στον κατακόρυφο άξονα περιλαµβάνονται οι γεωγραφικές συντεταγµένες των 72 

σηµείων στα οποία διαιρέσαµε την διαδροµή. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζονται 

τα ID των κυψελών που κατέγραψε η συσκευή. Εσωτερικά του πίνακα εµφανίζεται η 

ισχύς λήψης που κατέγραψε η κινητή συσκευή από κάθε κυψέλη κατά την πρώτη και 

δεύτερη µέτρηση. Στα σηµεία που δεν απεικονίζονται δεδοµένα η αντίστοιχη κυψέλη 

ήταν εκτός εµβέλειας της κινητής µας συσκευής. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να 

σηµειωθεί ότι οι τέσσερις πρώτοι αριθµοί του id αναφέρονται στην κεραία εκποµπής 

ενώ ο πέµπτος στον αριθµό της συγκεκριµένης κυψέλης. 

 

Στη συνέχεια υπολογίσαµε τον µέσο όρο της ισχύς λήψης για κάθε κυψέλη έτσι ώστε 

να µετριάσουµε φαινόµενα ανακλάσεων, περιθλάσεων κλπ. κατά την λήψη των 

µετρήσεων που τυχών επηρέασαν το σήµα. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο 

Μέσος Όρος ισχύς λήψης για κάθε κυψέλη. 
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                                   Εικόνα 33 Μέσος Όρος ισχύς λήψης για κάθε κυψέλη 

 

Στη συνέχεια απεικονίζεται ο Μέσος Όρος της ισχύς λήψης του σήµατος κάθε 

κυψέλης σε γραφήµατα για κάθε κυψέλη (κατακόρυφος άξονας) συναρτήσει του 

σηµείου καταγραφής (οριζόντιος άξονας) . 
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                                                               Εικόνα 34 Γραφήματα 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι για την κυψέλη µε ID :23103 µόνο 

για πέντε σηµεία δεν υπάρχουν δεδοµένα από τη συσκευή µας ενώ για τις άλλες 

κυψέλες παρουσιάζεται µεγαλύτερη έλλειψη. Για το λόγο στην παρούσα εργασία θα 

χρησιµοποιηθεί αυτή. 
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5.2. ∆ιαδικασία εξαγωγής µοντέλου 

 

Θα χρησιµοποιήσουµε τον γενικό τύπο του Friis όπου η δύναµη (εκθέτης) της 

απόστασης δίδεται από την σταθερά k ,εποµένως : 

 

                                    �UV = ����� �

          απλός τύπος 

 

                                    �UV = ���� �
 	W      γενικευµένος τύπος 

 

Σε λογαριθµική κλίµακα ισχύει : 

10%&'()	 �UV = 10%&'()	 J�4�
� �
 	XL = 10%&'()	 �4�

� �
 + 10%&'()		 	X => 

�UVZ	![ = 20%&'()	 �4�
� � + 10\	%&'()	 	 => 

�UVZ	![ = 20%&'()	 �4��
� � + 10\	%&'()	 	 

Ο γενικευµένος τύπος έχει και µία ποσότητα Lo η οποία δίδει τον πλέον γενικευµένο 

τύπο ως ακολούθως : 

 

�UV = �& ���� �
 	W      πλέον γενικευµένος τύπος 

 

Και σε dB ισχύει : 

10%&'()	 �UV = 10%&'()	 J�& �4��
� �
 	XL => 

�UVZ	![ = 10%&'()	 	�& 2 20%&'()	 	����] � 2 10\	%&'()	  	 => 

�UVZ	![ = �&Z	![ 2 10\%&'()	 	+20%&'()	   ����] �   
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Αν χρησιµοποιήσουµε έννοιες στατιστικής ανάλυσης προκύπτει ότι : 

�UVZ	![ = �&Z	![ 2 10\%&'()	 	+20%&'()	   ����] �   

 

Όπου : 

 

�UVZ	![	= y 

�&Z	![	= a 

10\	= b 

%&'()	 		= x 

20%&'()	   ����] �  = c όπου είναι η σταθερά που αλλάζει βάσει συχνότητας (δηλ. GSM 

900, GSM 1800, WCDMA ) 

 

 

Μένει να βρούµε πως υπολογίζουµε αυτές τις ποσότητες. 

Κατ’ αρχάς πρέπει να υπολογίσουµε τον τύπο του Friis για το ολικό Link Budget 

� = ������^_` 					Z�8NN[  σε dBm έχουµε : 

 

 

10%&'()	 � = 10%&'()	 a������UV b => 

�Z	!Q[ = 10%&'()	 �� 2 10%&'()	 �� * 10%&'()	 �UV  => 

�Z	!Q[ = �cZ	!Q[ 2 ��Z	![ 2 �Z	![ * �Z	!Q[  => 
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�UVZ	![ = �cZ	!Q[ 2 ��Z	![ 2 �Z	![ * �Z	!Q[ 
 

Εποµένως µε το φορητό τηλέφωνο εκτελέσαµε µετρήσεις ισχύος λήψης (δηλαδή την 

ποσότητα PrZ	!Q[) 
 

Από τον πάροχο εξασφαλίσαµε τις παρακάτω παραµέτρους που αφορούν τον σταθµό 

βάσης µε  Cell ID : 23103 και άρα έχουµε: 

 

�cZ	!Q[ = 40		!Q 

��Z	![ = 10		!A 
�Z	![ = 0		!A 

Εποµένως  

�UVZ	![ = 40		!Q 2 10		!A 2 0		!A * �Z	!Q[ => 

 

�UVZ	![ = 50		!Q * �Z	!Q[ 
 

 

Στη συνέχεια στο excel µετατρέπουµε τις µετρήσεις ισχύος λήψης σε �Z	!Q[ σε 
αντίστοιχα �UVZ	![ .  
Χρησιµοποιούµε το εργαλείο ‘χάρακας’ της υπηρεσίας Google Maps για να 

µετρήσουµε για κάθε σηµείο καταγραφής την απόσταση (d) σε µέτρα από το Σταθµό 

βάσης. Η τοποθεσία του σταθµού βάσης βρέθηκε µέσα από την ιστοσελίδα 

http://keraies.eett.gr/ όπου περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας των Ελληνικών παρόχων. 

Τέλος επειδή στον παραπάνω τύπο το (d) είναι εκφρασµένο σε λογαριθµική κλίµακα 

αντιπαραβάλουµε σε νέα στήλη την αντίστοιχη ποσότητα log10 d. 

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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                                Εικόνα 35  Μετατροπή σε  �Z	!Q[ σε αντίστοιχα �UVZ	![ 
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5.3. Υπολογισµός του εκθέτη απωλειών 
 

Στην παρούσα εργασία για την εξαγωγή του εκθέτη απωλειών χρησιµοποιήσαµε µια 

γραµµική εµπειρική σχέση χωρίς σταθερούς όρους η οποία ουσιαστικά προσεγγίζει 

µία ευθεία γραµµής της µορφής : 

y = a + bxi + ei ,                i = 1,2,……,n 

Η διαδικασία υπολογίζει τον εµπειρικό συντελεστή b και την εµπειρική σταθερά a 

,καθώς και πλήθος άλλων στατιστικών παραµέτρων ελαχιστοποιώντας τον όρο d ef
gfh(  

 

Τα δεδοµένα από τις µετρήσεις λαµβάνονται υπό µορφή ζεύγους όπου χ είναι µία 

ανεξάρτητη µεταβλητή και η y µία εξαρτηµένη. Εποµένως για την εφαρµογή στον 

υπολογισµό του εκθέτη απωλειών , η µεταβλητή x αντιστοιχεί στην απόσταση 

διαχωρισµού του σταθµού βάσης µε τον κινούµενο χρήστη και η µεταβλητή y για τις 

εµφανιζόµενες απώλειες µετάδοσης. 

 

Οι στατιστικές ποσότητες που υπολογίζονται εκεί : 

1. Συντελεστής συσχέτισης r του στιγµιαίου αποτελέσµατος του Pearson από τη 

σχέση : 

i = 	 ∑  ;A * ;̅"	 lA *	lm"gfh(
nd  ;A * ;̅"
 				∑  lA * lm"
gfh( 	gfh(

 

 

 

2. Ο εµπειρικός συντελεστής b , και η εµπειρική σταθερά a οι οποίοι 

υπολογίζονται από τη σχέση : 

K = 	∑  WfOW̅"	 ofO	om"pqrsd  ofOom"�pqrs     a = lm * 	K;̅ 

3.  Το άθροισµα των τετραγώνων των αποκλίσεων SSD κατά την τεχνική 

προσέγγισης το οποίο υπολογίζεται σε σχέση : 
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SSD = ∑  lA * 8 * K;A"
gfh(  

4. Ο βαθµός ελευθερίας της απόκλισης DFD δηλαδή : 

DFD = n -2 

5. Η µέση τιµή των τετραγώνων της απόκλισης MSD κατά την προσέγγιση : 

MSD = 
VVttUt 

6. Το τυπικό λάθος του εµπειρικού συντελεστή se(b) και το αντίστοιχο της 

εµπειρικής σταθεράς  se(a) :  

se (b) = n uVt∑  Wf	O	W̅"�pqrs  

 

 

 

 

se (a) = vwxy	 �(g 2 W�mmmm
d  WfOW̅"�					pqrs � 

 

 

Για να υπολογίσουµε τις παραπάνω στατιστικές ποσότητες χρησιµοποιήσαµε το 

αρχείο metrhseis.m το οποίο εκτελείται στο υπολογιστικό περιβάλλον του Matlab και 

περιλαµβάνει τον παρακάτω κώδικα. 
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Εικόνα 36 Κώδικας που χρησιμοποιήθηκε στο Matlab 
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Από την εκτέλεση του προγράµµατος στο Matlab παίρνουµε τις στατιστικές τιµές που 

χρειαζόµαστε και πλέον µπορούµε να σχεδιάσουµε την ευθεία y = a +bx. 

 

 

                                           Εικόνα 37  Η ευθεία y = a + bx 

 

a = Lo[dB] = 113,475615 

b = 7,406197 

b= 10k => k=b/10 = 7,406197/10= 0,7406197 

r = 0.137512 

SSD = 1252,587988 

DFD = 65 

MSD = 19,270584 

se (b) = 5,769737 

se (a) = 16.986159 

 

 

Όπως περιµέναµε όσο αυξάνεται η απόσταση της κινητής µονάδας από την σταθµό 

βάσης αυξάνονται και οι απώλειες της ζεύξης. 
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Καταλήγουµε στο µοντέλο µας το οποίο διατυπώνεται ως εξής : 

Η απόσβεση (Path loss �UV) δίδεται από τον τύπο : 

�UVZ	![ = 8 2 K	%&'()	 2 20%&'() ���
] "=> 

�UVZ	![ = 113,4 +7,41	%&'()	 2 20%&'() ���
] " 

και ονοµάζεται «Λούκιο Μοντέλο». 

 

Η εκτίµηση της ισχύος λήψης σε Z	!Q[ είναι : 
�Z	!Q[ = �cZ	!Q[ 2 ��Z	![ 2 �Z	![ * �UVZ	!Q[  => 

�Z	!Q[ = 50Z	!Q[ − 8 − K	%&'()	 * 20%&'() ���
] "	  => 

�Z	!Q[ = 50Z	!Q[ − 113,4 −7,41	%&'()	 * 20%&'() ���
] "	   

 

 

Οπότε αποµένει να µας δώσει κάποιος την συχνότητα του δικτύου. 

 

Σε Watt θα ισχύει :  

�Z�[ = 	 �����
�{ 4��"� 	X 

 

Με παραµέτρους το k και το Lo 
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Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η ισχύς του σήµατος σε κάθε σηµείο µέτρησης 

µε απεικόνιση τύπου heatmap. 

 

 

Εικόνα 38 – Απεικόνιση τύπου heatmap της ισχύς του σήματος σε κάθε σημείο μέτρησης. 
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